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Beste dorpsgenoten en meelezende oud-Schildjers,  

 

 

Het voorjaar is losgebarsten en overal zien we de bloembollen in bloei schieten. 

 

In deze voorjaarseditie vindt u allerlei informatie over Hoog Hammen waar dit jaar veel 

activiteiten zijn.  

 

De Schildgroep speelt eind april haar voorstelling OVERSCHILD 2.0. Een voorstelling 

over de gasellende. 

 

Ook dit jaar weer Overschild Schoon, doet u mee? 

 

En Henk Kruizenga neemt ons, zoals elk jaar, mee in zijn weeroverzicht van afgelopen 

jaar.  

 

In deze krant vindt u o.a. de volgende bijdragen:   

• Vereniging Dorpsbelangen   

• Stichting de Pompel   

• Familieberichten   

• Kinderspeelweek    

• De Schildgroep   

• Windlustmail   

• IJsclub 

• Wave your flag 

 

 

De kopij voor de volgende krant 

moet uiterlijk vrijdag 3 juni 2022 

binnen zijn bij de redactie en kan 

naar ons nieuwe e-mailadres 

worden gestuurd:   

schildjerproat40@gmail.com   
  

We plaatsen de Schildjer Proat óók 

online op:   www.overschild.nu   

  

Jan, Klaasje en Rian    



 

  

  

Hét activiteitencentrum voor  Iedereen 
  

  

Accommodatie voor vergaderingen, bijeenkomsten, cursussen, feesten,  

voorstellingen en alle zaalsporten.   

  

Multifunctionele gebruiksmogelijkheden   

tot 300 personen   

  

Bezoekadres: Meerweg 16, 9625 PJ  Overschild   

  

Contact en reserveringen:   

Henk Heinen:  06   -   12  08  88 888   

dorpshuisdepompel@gmail.com 
  



 

 

 

 

 

 

Overschild, maart 2022, 

 

 

Beste Schildjers, 

 

De laatste corona beperkingen voor het bij elkaar komen zijn inmiddels vervallen 

en het dorp heeft de verschillende stormen van de afgelopen weken redelijk 

ongeschonden doorstaan. Door het vervallen van de beperkingen zorgt dit er ook 

voor dat de Pompel door het verenigingsleven en bijeenkomsten weer gezellig 

druk begint te worden en ons oude leven weer lijkt terug te keren. Helaas wordt de 

zachte winter die nu op een voorjaar begint te lijken en de het tegelijk weer 

opbloeien van de horeca overschaduwt door de oorlog in Oekraïne.  

 

Versterking 

In het dorp wordt er iedere dag nog hard gewerkt om woningen te slopen en 

nieuwe woningen terug te bouwen zodat iedereen weer op zijn eigen plek kan 

wonen. Dat het dorp nog jaren een bouwplaats zal zijn is inmiddels wel duidelijk. 

 

Helaas zijn ook nog steeds groepen bewoners waarbij het onzeker is of men 

voldoende budget heeft voor de versterking of wat er met hun huizen moet 

gebeuren, zowel in het dorp als in het buitengebied. Zoals iedereen wel heeft 

meegekregen is de 10.000 euro subsidie op een compleet fiasco uitgelopen. 

Tijdens de daaropvolgende protestmars in Groningen liepen ook vele Schildjers 

mee om ons ongenoegen te uiten en te laten zien dat wij het niet eens zijn met de 

gang van zaken die zich al jaren voortsleept in onze provincie. 

Gelukkig wordt de pot nu wel aangevuld, waardoor Schildjers die achter het net 

gevist hebben (en in aanmerking komen) de subsidie alsnog krijgen.  

 

Herinrichting openbare ruimte 

Wanneer de versterking grotendeels is afgerond is het de bedoeling dat de 

openbare ruimte in het dorp opnieuw zal worden ingericht. Hiervoor zullen er de 

komende tijd weer bijeenkomsten gehouden worden in de Pompel georganiseerd 

door de gemeente. Het is belangrijk dat wij als Schildjers hier zelf bepalen hoe wij 

willen dat de openbare ruimte eruit komt te zien, zodat deze voor ons zo veilig en 

functioneel mogelijk wordt ingericht en iedereen hier met plezier kan wonen en 

veilig door ons dorp kan rijden. 

 

Hulp bij de aardbevingsellende en meer 

Voor hulp bij bv bewonersgesprekken, problemen met NCG, CVW, TCMG en 

overheid kan Stut en Steun u met raad en daad bijstaan. Zij zijn ervoor u met gratis 

en onafhankelijke advies.  

Stut en Steun,  

Spoorbaan 1,  

9901 DD Appingedam  

tel 050 211 2044. 

 

  

Voorzitter: C. van der Laan 

Penningmeester: E. Boer 

Secretariaat: B. Leving 

Graauwedijk 40 

9625 PC Overschild 

0629524505 

dboverschild@gmail.com 

 

Internet: 

www.overschild.nu 

 

Ingeschreven bij de K.v.K. : 

Inschrijfno. 40023503  

 

Lid van: 

Vereniging Groninger 

Dorpen 

 

Bank: RABO 

NL19RABO0352752629 

https://www.google.nl/search?source=hp&ei=V9aYWvaSKsnHgQbn74f4DQ&q=stut+en+steun&oq=stut+en+&gs_l=psy-ab.1.0.0l5j0i22i30k1l2.528.1887.0.3820.9.8.0.0.0.0.86.628.8.8.0....0...1.1.64.psy-ab..1.8.625.0..35i39k1j0i131k1j0i10k1.0.W21NuN_DBCY


AUTOBEDRIJF  

 

WIST U DAT…   

- Wij onderhoud en reparatie aan alle type auto’s doen? 

- Wij de A.P.K. van uw auto kunnen verzorgen?  

- Wij een gecertificeerd airco service- en vulstation zijn?  

- Wij over meerdere leenauto’s beschikken?  

- Wij een 1e autotechnicus in dienst hebben?  

- Wij zomer- en winterbanden scherp kunnen leveren?  

- Wij uw zomer- en winterbanden kunnen opslaan?  

- Wij een leerbedrijf voor monteurs in opleiding zijn?  

- Wij een gecertificeerd demontagebedrijf zijn?  

- Wij al ruim 30 jaar in Overschild gevestigd zijn?  

- Wij gereedschap voor alle distributiesets hebben?  

- U vrijblijvend offertes en prijzen kunt opvragen?  

BEL OF KOM LANGS,  

DE KOFFIE STAAT KLAAR  
 

Autobedrijf Van der Laan B.V.  

Graauwedijk 49  

Tel: 0596-566460  

Mob: 06-53321648  
Mob: 06-57707223 
info@vdlaansaabspecialist.nl 
www.vdlaansaabspecialist.nl   

  

  

http://www.vdlaansaabspecialist.nl/
http://www.vdlaansaabspecialist.nl/


Contributie en lidmaatschap 

Graag verzoeken wij aan alle leden om voor de algemene ledenvergadering de contributie voor dit jaar 

overgemaakt te hebben, zodat wij de leden administratie voor die tijd compleet hebben. 

De contributie van € 15,- graag over te maken op rekeningnummer  

NL19RABO0352752629 t.n.v. Dorpsbelangen Overschild. Graag in het onderwerp uw adres vermelden. 

 

Bent u nog geen lid maar wilt u wel lid worden?  

Aanmelden kan via de website: http://www.overschild.nu 

 

Tevens zullen wij aan de deur komen om de contributie te innen of u als lid in te schrijven. 

 

Dankzij uw lidmaatschap en contributie is het mogelijk dat wij het dorp leefbaar houden. Hiermee kunnen 

wij o.a. de AED’s onderhouden, jaarlijks de Kerstboom voor de kerk opzetten en als gesprekspartner (bv. als 

DVO) optreden naar partijen zoals de gemeente, NCG en overige dorpen. Dit is nu van groot belang voor het 

dorp dat wij deze rol kunnen blijven vervullen en zijn daarom afhankelijk van uw steun. 

 

Algemene ledenvergadering 

De algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen zal dit jaar weer fysiek plaatsvinden in de Pompel en wel 

op dinsdag 17 mei om 19:30 uur. Ervan uit gaande dat er geen nieuwe corona beperkingen meer aan 

komen. Alle leden en niet leden zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Tijdens de 

vergadering is er gebak aanwezig om te vieren dat we weer bij elkaar mogen komen. 

De notulen van vorig jaar vindt u verderop in deze editie van de Schildjer Proat. 

 

Namens het bestuur, 

 

Bart Leving 

Secretaris 

 

 

 

Vogelnestje met paaseieren 

 

Dit vogelnestje gemaakt van lange vingers. De bovenkant van de lange vingers hebben we gedoopt in 

gesmolten witte chocolade. We hebben vier driehoekjes op elkaar gemaakt, ieder met drie lange vingers. In 

de gesmolten chocolade strooiden we dikke hagelslag. In het nestje liggen gespikkelde paaseitjes van M&M 

 

 

 

 

http://www.overschild.nu/


Vrijheid, ruimte en een tikje eigenzinnig. Typisch Zweedse eigenschappen die u terugvindt in een huis van Levande. 
Een huis van hout natuurlijk. Eerlijk en duurzaam hout, rechtstreeks uit Zweden. Beter voor het milieu en voor uw 
gezondheid. En omdat het sfeervol en comfortabel is. 

Uw droomhuis wordt onder architectuur gebouwd, zodat u zeker weet dat het precies wordt zoals u in gedachten had. 
Bovendien wordt u tijdens het volledige ontwerp- en bouwproces persoonlijk begeleid door onze adviseur. Zodat alles 
klopt. Tot in de details. Want een droomhuis bouwt u maar één keer.

Kijk voor meer informatie en voorbeeldwoningen op www.levande-hus.nl

Graauwedijk 4  |  9625 PC Overschild  |  0596 745 090  |  info@levande-hus.nl  |  levande-hus.nl

Duurzame 
   Zweedse
     houten woningen

Een tikje eigenzinnig… 
   net als u



ALV-dorpsbelangen  

Notulen 25 mei 2021 om 20:00 uur 

Aanwezig: Bart Leving (secretaris), Corrie van der Laan (voorzitter), Eric Boer (penningmeester), 

Jolanda Braam, Hilbert Tuinema en Berdien Kazemier, Sandra en Johan Folkersma, Henk Kruizinga, 

Fleur Noordenbos, Elise Gruber en Erik Groeneveld, Bestuur Hoog Hammen. 

Meeting online via Teams. 

1. Opening 

Corrie opent de eerste online vergadering en heet iedereen welkom die aanwezig is. 

 

2. Agenda vaststelling 

Er zijn geen toevoegingen voor de agenda betreft extra punten. 

Fleur Noordenbos heeft zich nog beschikbaar gesteld als bestuurslid en wordt toegevoegd aan punt 8, de 

bestuursverkiezing. 

3. Notulen vorige vergadering 

Geen aanvullingen of opmerkingen over de inhoud. Wel twee vragen: 

Vraag van Elise: wat is de status van de zwemstijger. 

A: Hiermee zijn we nog in overleg met de gemeente om te kijken wat we kunnen realiseren. Nemen we 

mee als onderdeel van de dorpsommetjes. 

Vraag van Henk: Waarom is de laan van Entjes nog niet verhard (naar de zorgboerderij). 

A: Status hiervan is bij het bestuur onbekend. We nemen dit mee naar ons gesprek met de gemeente. 

4. Jaarverslag secretaris 

De hoogtepunten van het jaarverslag worden door de secretaris besproken, het hele verslag is als bijlage 

met de uitnodiging meegezonden. 

5. Financieel verslag penningmeester 

De penningmeester geeft in 4 slides een verslag van de financiële situatie van de vereniging. Door de 

subsidies nog voortvloeiende uit het fotoboek staan we er financieel gezond voor. 

Carel Leemhuis en Rob Gramberg hebben als kascommissie de stukken voor Dorpsbelangen 

gecontroleerd en hebben decharge verleend. Omdat Rob reeds twee jaar kascommissie lid is geweest, is 

hij niet herkiesbaar. Henk Kruizinga bied zich aan als kascommissie lid en zal volgend jaar samen met 

Carel de kas controleren. 

6. Vaststelling contributie voor 2021 

Vooraf zijn de leden reeds gevraagd om te stemmen over de hoogte van de contributie. Vragen hoe meer 

inkomsten door contributie. Uitkomsten: 

 Ja, 15 euro is prima: 9 stemmen 

 Nee, ik vind 15 euro per jaar te veel: 1 stem 

 Nee, de contributie mag omhoog als dat nodig is om het dorp leefbaar te houden: 5 stemmen 

 Totaal 15 stemmen uitgebracht. 



In de vergadering worden nog vragen gesteld hoe wij de inkomsten van contributie kunnen verhogen. Het 

plan is om de contributie huis-aan-huis op te halen, maar vanwege corona kon dat vorig jaar niet 

doorgaan. Hopelijk lukt dat dit jaar wel. Tevens beter uitleggen aan de inwoners wat we doen. Bij een-op-

een gesprekken is dit het meest succesvol. Een idee om bij veel leden de contributie te verlagen naar 10 

euro (ook contant makkelijker) moet bekeken worden na de contributie ronde. 

Uitkomst stemming: contributie blijft op 15 euro, met meerderheid van stemmen aangenomen. 

7. Financieel verslag van de werkgroepen. 

De werkgroepen (Evenementen, Kinderspeelweek, SchildjerProat en de Schildgroep) hebben dit jaar hun 

stukken zoveel mogelijk digitaal aangeboden. 

De stukken zijn gecontroleerd en waar er onduidelijkheden waren zijn de vragen voldoende beantwoord. 

Er zijn geen onregelmatigheden gevonden en er is decharge verleend. 

8. Bestuursverkiezingen 

Vooraf zijn de leden reeds gevraagd om te stemmen over de bestuursleden die zich vooraf hebben 

aangemeld. 

 Aftredend en herkiesbaar: Corrie van der Laan, 15 stemmen voor, 0 stemmen tegen. 

 Aftredend en herkiesbaar: Bart Leving, 15 stemmen voor, 0 stemmen tegen. 

 Nieuw lid: Jolanda Braam, 15 stemmen voor, 0 stemmen tegen. 

 Nieuw lid: Jack Mulder, 15 stemmen voor, 0 stemmen tegen. 

 Totaal 15 stemmen uitgebracht. 

Fleur Noordenbos heeft zich nog beschikbaar gesteld tussen het uitsturen van de hamerstukken en de 

vergadering. De vergadering stemt daarom nog over Fleur haar kandidatuur.Fleur stelt zich voor en wordt 

unaniem aangenomen in de vergadering. 

9. Buiten fitness toestellen + locatie 

Met als doel de leefbaarheid in het dorp te vergroten en te werken aan een betere gezondheid van de 

inwoners, wil Dorpsbelangen zich buigen over de aan aanschaf van buitenfitness toestellen, waarop de 

inwoners kunnen sporten. Omdat is wel een grote investering vraagt, zijn wij afhankelijk van subsidie. 

Geen subsidie is dan ook geen aanschaf. 

Tevens dient er een locatie gekozen te worden voor de toestellen. Op dit moment zijn er twee locaties 

voorhanden, het Kosterserf en het sportveld, maar mogelijk dat leden ook nog een locatie in gedachten 

hebben. De leden zijn vooraf gevraagd om een stem uit te brengen: 

Mogelijk antwoord Aantal 

stemmen 

Ja, ik wil graag dat Dorpsbelangen een of meerdere buiten fitness toestellen 

plaatst op het Kosterserf. 

3  

Ja, ik wil graag dat Dorpsbelangen een of meerdere buiten fitness toestellen 

plaatst op het Sportveld. 

6 

Nee, ik wil wel buiten fitness toestellen, maar de gemeente of een andere 

partij dan Dorpsbelangen moet dit regelen. 

1 

Nee, ik wil geen buiten fitness toestellen. 3 

Ja, ik wil graag dat Dorpsbelangen een of meerdere buiten fitness toestellen 

regelt, namelijk op de locatie: Ja, ik wil graag dat Dorpsbelangen een of 

meerdere buiten fitness toestellen regelt, namelijk op de locatie: 

0 

Totaal uitgebrachte stemmen 11 



 

Jolanda geeft aan dat het aantal uitgebrachte stemmen wel vrij laag is, is dit representatief genoeg? Alle 

leden kunnen hier hun mening over geven en hebben de mogelijkheid gekregen dit te doen. 

Elise merkt op dat het fijn zou zijn om bij de toestellen als dorp samen te komen.  

Henk vraagt naar wat voor toestellen dit zijn en is dit wel geschikt voor buiten? Ja, het is geschikt voor 

buiten, deze toestellen zijn daar specifiek voor gemaakt. 

Besluit: Dorpsbelangen gaat verder met het onderzoeken naar de mogelijkheid tot aanschaf buitenfitness 

toestellen voor het dorp. 

10. Kosterserf 

Dorpsbelangen is benaderd door het Kantoor Kerkelijke Goederen waarvan wij het Kosterserf pachten of 

wij dit perceel willen overnemen. De reden is de gestegen WOZ waarde die hiervoor betaald moet 

worden en uiteindelijk in de pacht wordt berekend. Hierbij kan Dorpsbelangen het perceel overnemen 

voor een symbolisch bedrag en daarmee kunnen we de huidige functie voor het dorp vasthouden voor de 

toekomst. De kosten voor de aanschaf (kosten koper) zijn wel voor Dorpsbelangen, maar met de huidige 

financiële situatie is dit geen probleem. Wel moeten volgens de regelementen van de vereniging de leden 

akkoord geven voor een dergelijk aankoop. 

Er wordt aan de leden in de vergadering gevraagd te stemmen over de aanschaf. 

 9 stemmen voor aanschaf; 

 1 stem onthouden. 

Besluit: Dorpsbelangen zal de verdere handelingen in gang zetten om de aankoop van dit perceel te 

realiseren. 

11. Rondvraag: 

Vanwege het online karakter wordt er nog als extra punt de rondvraag geïntroduceerd, omdat het nu iets 

lastiger is om elkaar even korte vragen te stellen. 

Jolanda hoopt dat het volgend jaar weer mogelijk is om de ALV in de Pompel te houden. 

Henk vraagt: welke dorps ommetjes komen er? De bedoeling is een fietspad naar de Bloemhofbrug vanaf 

de kanaalweg. Voor de overige ommetjes zijn we nog in overleg met de gemeente en praten we in de 

zomer weer bij over de status. 

Indien de ALV volgend jaar weer in de Pompel gehouden kan worden, wordt dit gevierd met gebak. 

12. Sluiting 

Corrie sluit de vergadering en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“SCHILDJER PROAT” 

Nu ook te lezen op Het Dorpsportaal Overschild: 

www.overschild.nu 

Als je op de knop Schildjer Proat klikt krijg je de mogelijkheden te zien. 

Met enige vertraging worden de SP’s hier gepubliceerd. 

De bestanden zijn te downloaden en dus ook te bewaren. 

Ik  zou zeker eens gaan kijken, het is best wel leuk om 

een aantal zaken weer eens terug te lezen. Helaas is het 

archief van ons niet helemaal compleet: we missen de 

jaargangen (1982 t/m 1986). In 1981 is maar één 

exemplaar verschenen en die hebben we. Daarom een 

oproep aan de (oudere) bewoners of hun nazaten: Wie 

heeft er nog SP’s uit die tijd liggen en mogen we die dan 

even lenen om ook in te scannen? 

We komen graag langs om ze op te halen en we beloven 

hierbij, dat we er heel voorzichtig mee zullen zijn. 

Ook missen we nog het nummer van september 2001. 

Doe ons een plezier en kijk eens op de zolder wat er nog ligt. 

Laat het ons weten op schildjerproat40@gmail.com  De redactie. 

 

 

 

 

 

Wordt lid van Dorpsbelangen en ondersteun ons in het organiseren van  

activiteiten en onderhoud. 

Nog geen lid? 

Geef u dan op bij een van de bestuursleden,voor contactgegevens, zie het 

schutblad 

Opgeven kan ook via de mail: 

dboverschild@gmail.com 

 

 

 

 

http://www.overschild.nu/
mailto:schildjerproat40@gmail.com
mailto:dboverschild@gmail.com


 Bezoekadres: 

Meerweg 16, 9625 PJ Overschild 

telefoon: 0596-785234 

contact en reserveringen: 

Henk Heinen:  06-12 08 88 88 

beheerderpompel@gmx.com 

 

 

Nieuwsbrief maart 2022 
 

 

We zijn weer open! Hèhè, het kan weer. Maarrrr ... dat is wel afhankelijk van jouw hulp in de keuken of 

achter de bar. We kunnen niet toveren. Dus meld je aan voor één keer in de 2 maanden – of vaker als dat kan. 

Henk schrijft je graag bij in een schema, zodat we dat van tevoren weten en niemand voor verrassingen komt 

te staan. 

Dan nog een nieuwtje:  

Van de Stichting Dig050/Computerbank 

kregen we laptops in bruikleen met de 

bedoeling deze beschikbaar te stellen aan 

mensen die zich daar nog niet op thuis 

voelen, er nog meer mee willen doen, of 

juist hun kennis willen delen. We kunnen 

eerst een workshop organiseren onder 

leiding van mensen van de stichting en 

vervolgens een eigen computerclub 

opstarten. Dit alles natuurlijk afhankelijk 

van de belangstelling. Alles is denkbaar 

(internetten, brieven schrijven, smartphone, 

internetbankieren of ingewikkelder: excell, 

zoom, Linux, domotica, etc), dat kunnen 

we in onderling overleg verder bepalen. 

Dat kon nog wel eens gezellig worden ... 

Geef Henk een seintje als je bericht wilt 

ontvangen voor de eerste kennismakings-

avond of dat je hier op de één of andere 

manier aan mee wilt doen, het maakt niet 

uit hoe. 

                        ----- ! ----- 

Zoals eerder bericht heeft het Stichtingsbestuur besloten om voor de versterking van het dorpsgebouw een 

herkeuring aan te vragen. Dat is inmiddels gedaan en in behandeling.  

 
 

Wie meldt zich aan als nieuw bestuurslid?  Het bestuur bestaat nog uit 5 personen maar we zien graag wat 

versterking. Onze contacten met de vereninging Groninger Dorpen zijn interessant, de versterkings-opgave is 

uitdagend, de horeca activiteiten en het contact met andere vrijwilligers zijn leuk om aan mee te doen. Dus 

wie? 

Als je gewoon wat te melden hebt, kom dan langs op onze vergadering: elke eerste maandag van de maand, 

19:30u, in de Pompel.  We zijn actief op Facebook (zoek: Stichting de Pompel), daar kun je alle 

ontwikkelingen en oproepen gemakkelijk volgen.  

Heb je ineens een goed idee? Stuur dan een mailtje! 

Gert de Vries namens Stichting Dorpshuis de Pompel 

 

DE POMPEL 

Òns Dorpshuis 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij Gedenken 

 

Lourens Rollema 

Hij overleed op 17 januari 2022 op 94 jarige leeftijd. 

Wij wensen zijn nabestaanden sterkte toe 

 

Dhr Rollema heeft jarenlang in de Schildjer Proat korte verhalen geschreven. 

 

Martinus de Boer 

Hij overleed op 29 januari 2022 

Hij woonde aan de Graauwedijk 52 

Wij wensen zijn nabestaanden sterkte toe 



 

 

  

Hoofdweg 144 
  

9626  AJ Schildwolde                maandag      gesloten 
  

Tel.(0598) 421404 
      dinsdag 

        08:45 - 13:00 12:00  /  - 17:45 
  

            woensdag.               15 :45 - 20:45 
  

            d onderdag     08:45 -  /  13:00 12:00 - 17:45 
  

            v rijdag 
        08:45 - 12:00  /  13:00 - 17:45 

    

            z aterdag 
        08:45 - 16:30   

Nagelsalon op Afspraak 
  

n www.kapsalo - thoekje.n l   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.kapsalon-thoekje.nl/
http://www.kapsalon-thoekje.nl/
http://www.kapsalon-thoekje.nl/
http://www.kapsalon-thoekje.nl/
http://www.kapsalon-thoekje.nl/
http://www.kapsalon-thoekje.nl/
http://www.kapsalon-thoekje.nl/


Nieuw geboren in Overschild 

 



WWW.ALEXBADKAMERS.NL  

  

Mijn naam is Alex Rusthoven, uw specialist voor badkamer en toilet.  

U kunt bij mij terecht voor uw complete badkamer en ander sanitair. 

Of u nu een eenvoudige badkamer of een luxueus ontwerp op maat 

wilt, ik help u graag.  

Ik denk met u mee, geef advies in ontwerp, kleuren, materialen, etc. 

en neem desgewenst de gehele uitvoering op mij!  

Het leveren en monteren van het sanitair behoort ook bij mijn 

werkzaamheden. Samen gaan we naar de groothandel in sanitair, 

waar u talloze mogelijkheden voor de inrichting en aankleding kunt 

bekijken en uitzoeken. Na het samenstellen van de inrichting bij de 

groothandel maak ik een vrijblijvende offerte voor u.  

Door mijn jarenlange ervaring met het plaatsen van badkamers en 

ander sanitair bent u verzekerd van kwaliteit, een vakkundige 

uitvoering en een mooi resultaat!  

Nieuwsgierig geworden?  

  

Neem dan contact met mij op voor een vrijblijvende offerte!  

Alex Rusthoven tel. 062293373    

Email: alexbadkamers@gmail.com   

http://www.alexbadkamers.nl/
http://www.alexbadkamers.nl/


 

 

Uit ons dorp vertrekken af en toe bewoners en er komen uiteraard nieuwe inwoners. 

Een afvaardiging van de vereniging dorpsbelangen bezoekt de nieuwe bewoner(s),  

                    na enige tijd om een bloemetje of fotoboek te overhandigen.   
 

                                             De redactie heeft kennis gemaakt met: 

 
  
Arjan en Kirsten Gulik  

      Lorenzo, Angelo  

            Lidewij  

        Meenteweg 6 

 
 
 

In de rubriek “nieuwe inwoners”worden bewoners genoemd, die een presentje ontvangen hebben. 

Hebben we u vergeten, laat het ons dan alsnog even weten. 

 

 

 



 

Terugblik 

Beste Schildjers, 

Met veel belangstelling lezen we altijd Schildjer 

Proat met daarin onder andere de berichten over 

komende en gaande inwoner(s) van Overschild. Dit 

keer zijn wij aan de beurt vanwege ons vertrek na 

vijftig jaar, na ruim dertig jaar op Meenteweg 6 A  

te hebben gewoond en daarna bijna twintig jaar op 

6.  Op 16 december 2021 hebben we de sleutels 

overgedragen aan de nieuwe bewoners, de familie 

Van Gulik. We wensen hen toe dat ze het net zo’n 

fijne woonplek zullen vinden als wij. Omstreeks 

mei verhuizen we naar Hoogezand, vlakbij het 

winkelcentrum. Onze tijdelijke verblijfplaats is nu op Lutje Stee, een gerieflijk vakantiehuisje in 

Schildwolde met het zicht op de Juffertoren.  

Het jaar 2021 was niet alleen het tweede coronajaar maar ook het jaar van een grote verandering voor ons, 

het besluit te verhuizen. Geen geregel meer rond schade en versterking van ons huis en een plek dichtbij 

allerlei voorzieningen lokte ook gezien onze leeftijd.  

De verhuizing bracht ons in herinnering terug naar de beginjaren in Overschild. De kennismaking met het 

gebied staat ons nog vers in het geheugen. In 1971 was Overschild nog een dorpje met een gevarieerde 

middenstand, twee basisscholen, drie kerken en een verenigingsleven deels gebaseerd op 

levensbeschouwelijke grondslag. We waren onder de indruk van de molen, toen nog niet eens op zijn 

beste, het ruime landschap en de wolkenpartijen die het dorp omsloten. In het buitengebied domineerden 

wel zeven gaslokaties het landschap met hun fakkels en felle lampen ’s avonds, maar dat viel ons in 

tweede instantie pas op. Grote tankwagens van Reym reden dagelijks af en aan om het spoelvloeistof af te 

voeren langs de Meenteweg. Het was toentertijd een vrij smalle weg met aan een kant een brede berm 

waarop zo’n 25 jaar later een fietspad is aangelegd. 

Op 8 oktober 1971 kwamen wij, Albert, Riet en Erna, net twee, in 

de vroege morgen vanuit Eibergen op onze nieuwe stee aan. Daar 

stonden de buren, de familie Pestman en Zandt ons al op te 

wachten. Een warm welkom op een kale winderige met zand 

opgehoogde plek aan de Meenteweg. Alleen de veestalling, een 

experimentele houten ligboxenstal, was klaar om de koeien en de 

kalveren te huisvesten. De oorspronkelijke verhuurde boerderij 

stond aan de Graauwedijk 7, bij de Viersprong met de 

Meenteweg, maar die was in 1969 afgebrand. Het oude erf is nog 

te herkennen aan een groepje bomen. Vanwege de omschakeling van akkerbouw naar melkveehouderij 

was de keuze voor verplaatsing naar een centrale plek op de kavel gauw gemaakt.  

Ons onderkomen was een Jarino bouwkeet, het dak extra vastgezet met staaldraad. Na tien maanden was 

onze woning gereed en kon de babykamer worden ingericht. Twee maanden later werd Gerard geboren, 

gezond en wel. Toen kwam de storm van 10 november 1972, die grote schade aanrichtte aan de stal. De 

lange aluminium dakplaten vlogen als reepjes zilverpapier over het land. De schade aan de woning bleef 

beperkt tot de dakpannen aan de achterzijde. Diezelfde winter hebben we een windsingel rond het erf 

geplant. De takjes hadden het aanvankelijk zwaar zich te wortelen maar na een paar jaar kwam de groei er 



goed in. Het viel ons op dat het plantmateriaal het de eerste twee jaar moeilijk heeft maar als er een keer 

de groei in zit dan ontwikkelen ze zich heel goed, tot sterke planten en helder van kleur. Slakken hebben 

dan ook minder vat! Onze liefde voor het tuinieren was geboren, een mooie combinatie met de 

gebondenheid van een melkveebedrijf. Waarschijnlijk vonden een aantal mensen in de omgeving dat leuk 

want we kregen veel struiken en bloemen zoals Slochtermaarktbloumen, sleutelbloumen en tulitoantjes’, 

die laatste waren goed voor de grond. Zo werd het erf een beschutte plek waar het prettig wonen was en 

de wind weinig schade meer kon aanrichten. 

De eerste jaren stond alles in dienst van de koeien en de boerderij. Albert probeerde de bedrijfsvoering 

zoveel mogelijk af te stemmen op de maat van de seizoenen, dus eind april de koeien naar  buiten en 

begin november de koeien weer op stal. Met raad en daad van velen lukte het om het melkveebedrijf in 

enkele jaren te krijgen zoals we gehoopt en gewenst hadden. De boerderij verdiende nu ook wel een 

naam: op verzoek van amateurhistoricus wijlen Herman Jansonius van De Paauwen werd dat 

Woldmeeden. Het naambordje is onlangs weer door Anniek Huijzer, huidige bewoner, weer opgehangen.  

Omdat in Overschild geen kleuterschool was gingen, net als veel andere kinderen van de Graauwedijk, 

Laanweg en Luddeweer, onze kinderen in Woltersum naar het gezellige Annie Swemle schooltje, onder 

leiding van juf Gea van Dorst. Van oudsher hoorden de bewoners aan de zuidzijde van het Eemskanaal 

bij het dorp Woltersum, door de verbreding van het kanaal in de midden jaren zestig verdween brug 6 bij 

de Laanweg. Dit was een geweldige inbreuk  op het leven van de mensen aan de zuidzijde die nu via de 

Bloemhofbrug moesten rijden. Toch bleef de trek naar Woltersum, dus reden de ouders om de beurt met 

de kinderen, later kwam er een schoolbusje. Na de kleuterschool gingen Erna en Gerard naar de openbare 

basisschool in Overschild, met aanvankelijk twee leerkrachten, meester Van der Holt en juffrouw 

Buitenkamp, bij de voornamen noemen was in de jaren zeventig nog uit den boze. De modernisering van 

het onderwijs kwam er ook iets later op gang. Mooie gebeurtenissen waren de meerdaagse schoolreisjes 

op de fiets en de musical aan het eind van het schooljaar. Zo herinneren we ons nog goed de eerste 

musical die plaats vond in de grote kippenschuur van de familie Van der Zwaag, bomvol met ouders, 

opa’s en oma’s, dorpsgenoten. In die basisschoolperiode waren we het meeste op het dorp gericht en 

kenden we ook bijna alle inwoners, vanaf de tijd dat Erna en Gerard naar de middelbare school gingen, 

veranderde dat. De middenstand dunde uit en het verenigingsleven verschraalde, op enkele na die niet 

weg te denken zijn uit het dorp. Nieuw was de Vereniging van Dorpsbelangen die altijd een belangrijke 

functie is blijven vervullen, net als De Pompel. Wat ook altijd bleef was ons zicht op molen Windlust, als 

vaste baken van het dorp, en als aanzegger van blijde en droeve gebeurtenissen.   

Tot 2002 woonden we op het melkveebedrijf op nummer 6A. Na de beëindiging ervan schoven we 800 

meter op, naar 6 op De Paauwen, naar de oude boerderij met voorhuis uit 1935 waar de familie Pestman 

altijd had gewoond. De schuur lieten we vervangen door een nieuw woongedeelte. Opeens hoorden we bij 

een buurt, dat was heel prettig. Twintig jaar hebben we hier genoten, niet alleen van al wat het erf ons 

bood, maar vooral ook van de weidsheid en de 

fenomenale zonsondergangen en niet te vergeten het 

Schilmeer. De vriendelijke contacten, met name met 

de bewoners van De Paauwen zullen we missen, maar 

die bewaren we en we blijven dichtbij wonen:  

Verdilaan 6, 9603 AP Hoogezand.  

Het ga jullie allen goed.  

Albert en Riet van Eerden 

 



  

 

• Nieuwbouw •   Onderhoud  

• Verbouw  •   Agrarisch  

• Renovatie  •   Aardbevingsbestendig bouwen  

  

  

  

Hoofdweg 90  T: 0598 432 444  9628 CR 

Siddeburen   www.fledderman.nl  
  

  

  



Overleg Versterking Overschild (OVO). 

 

 

OVO, overleg tussen bewoners van Overschild- dorp en buitengebied, met 

vertegenwoordigers van NCG en gemeente. 

 

NCG en gemeente luisteren goed. 

Dat wil niet zeggen dat ingebrachte punten één op één overgenomen worden. 

 

Het buitengebied van Overschild valt onder de postcode 9625. 

In dit gebied is nog veel “agro” en verder particuliere bewoning. 

Ook hier hebben we te maken met diverse uitvoeringsgroepen: 

 

*heft in eigen hand 

*agro 

*koplopers 

*koppelkansen 

*regulier. 

 

Ook is er een groep die gaat  voor hernormering (“de 30.000 euro-regeling”) 

-zolang je nog niet getekend hebt voor de hernormering kun je terug naar je 

oorspronkelijke indeling. De NCG ( bewonersvertegenwoordiger) kan je hierover 

adviseren. 

 

De NCG is een uitvoeringsorgaan met eigen kaders. 

In de loop van de afgelopen jaren zijn de kaders door “voortschrijdend inzicht” door de 

bestuurlijke organen met name het rijk aangescherpt. 

Met als gevolg niet altijd te volgen regels. 

Ook gemeenten, die dichter bij de burgers staan, hebben hier mee te maken. 

Hetgeen de processen van versterking maar ook schadeherstel er niet sneller op heeft 

gemaakt. 

Tot grote frustratie en onbegrip van getroffenen. 

Eén voorbeeld:  

Op het gebied van de funderingen zouden NCG en IMG samen dienen te werken. 

 

Toch begint de versterking met name in het dorp op stoom te komen. 

Na een lange voorbereiding is voor de groepen 1467 (NCG verantwoordelijk ) en 1588 

(gemeenten verantwoordelijk) het einde in zicht. 

Er kan weer aan de toekomst gedacht worden, er is een perspectief. 

 

28 februari jongstleden kon men weer meedenken over de indeling van de openbare ruimte. 

 

Terug naar het buitengebied. (ingedeeld in clusters). 

 

Het buitengebied is begonnen. 

Een concreet tijdpad is nog niet te geven. 

Doch hier en daar zijn huizen gesloopt, omgevingsvergunningen en natuurvergunningen 

afgegeven. En worden gesprekken geïntensiveerd. 

Kortom in het buitengebied zal je de komende maanden meer activiteiten kunnen waar 

nemen. 



 

In het OVO werden een tweetal brieven kort besproken: · 

a. een verslag van een belronde in het buitengebied  

 

b. de beleidsbrief van 07 februari 2022 van de staatssecretaris J.A. Vijlbrief aan de 

tweede kamer. 

 

Uit de belronde: 

* er lijkt/is een verdeeldheid tussen dorpskern en buitengebied  

* het is een traag/stroperig proces 

* men wordt niet altijd serieus genomen  

* de communicatie met NCG/gemeente kan stukken beter 

* investeringen in de woning is uitgesteld  

* de gemeentelijke belangstelling wordt op prijs gesteld. 

 

Het leven gaat door ondanks alle bevingsproblemen en de laatste twee jaar de Corona 

pandemie, maar de rem zit er fors op. 

Men wil perspectief. 

 

N.a.v. de beleidsbrief: 

“Er ligt een stevige opdracht en een flinke ambitie om recht te doen aan de onvrede en 

onmacht die te veel Groningers helaas nog steeds ervaren. 

Bewoners zijn niet gebaat bij nieuwe beloften, kaders en systemen, maar vooral een 

overheid die naast hen staat en verbeteringen in de uitvoering, een betere 

communicatie en een nieuw perspectief. 

Mijn inspanningsbelofte is geen resultaatgarantie, 

maar wel een uitgestoken hand om samen met bewoners, bouwers, bedrijven en uw 

Kamer de mede overheden en alle andere betrokkenen (Stut en Steun wordt met name 

genoemd) samen te werken aan praktische oplossingen voor alle mensen in het 

aardbevingsgebied.“ 

 

Mooie woorden, de intentie is goed. 

De veerkracht van de Groningers is goed, maar heeft een flinke knauw gekregen. 

Het kost tijd om fysiek en mentaal te herstellen. 

Het dorp Overschild en omgeving hebben de afgelopen jaren veel moeten afzien. 

Werkende weg werden/worden de regels voor de bewoners duidelijker? 

 

De gemeente Midden -Groningen kan er zijn voordeel mee doen voor de bewoners van 

Siddeburen, Hellum, Schildwolde en Slochteren in de komende voorlichtingsavonden. 

 

Jan R. Huizinga 

 

 

http://b.de/


W i n d l u s t M a i l 2022-1  

Nou de kop is er weer af en we zijn begonnen aan een nieuw 

jaar. Weinig winter maar wel veel wind. Vooral de laatste twee 

stormen waren erg hevig en de Windlust heeft ze dan ook niet 

helemaal ongeschonden doorstaan. Ondanks dat de molen goed 

vaststond heeft een heftige rukwind de kikker afgebroken waar 

de bezetketting omheen zit. Hierdoor is de molen wat ruimend, 

d.w.z. met de klok mee, gedraaid. Gelukkig blijkt dit de enige 

schade en die kunnen we zelf repareren. Verder zijn er niet veel 

bijzonderheden te vermelden en gebeurt er momenteel niet veel. In het motorhuis zijn de 

Bronsmuseum-mannen nog bezig met het installeren en afwerken van de motor. Daar lijkt 

hier en daar wat aan te mankeren zodat we hem nog niet kunnen opstarten. We hebben wel 

een startprotocol gekregen waarin precies staat aangegeven welke handelingen allemaal 

moeten worden gedaan om de molen veilig te starten en uit te zetten. Van de maalstoel 

beneden is de rijn meegenomen door de molenmaker. Een rijn is een metalen lager waarop de 

molensteen kan draaien, maar ook op en neer kan worden bewogen. Hij gaat hem opknappen 

want er zitten zware slijtagesporen op. Die slijtsporen zorgen ervoor dat de steen niet 

regelmatig draait en gaat “hobbelen”, hij slaat dan hier en daar tegen de onderste steen aan 

waardoor er geen goed product mee te malen is. In de molen zijn we beneden bezig met het 

maken van een nieuwe meelring om de ligger van het nieuwe maalkoppel en op de 

steenzolder hebben we de loper gebalanceerd en kunnen we alles weer terug monteren. Met 

andere woorden: Op de wind kunnen we weer malen. We doen dat nog niet omdat er een 

nieuw spoorwiel wordt gemaakt en ingebouwd moet worden. Dat geeft heel veel stof, zaagsel 

en houtsnippers zodat we hebben besloten eerst nog te wachten tot alles klaar is voordat er 

weer graan kan komen. Door de Corona-tijd is alles ook vertraagd, sommige klussen konden 

niet worden aangepakt en zijn naar een later tijdstip verschoven en die tijd is dus nu 

aangebroken. Dan: Overschild is flink aan het veranderen. Er wordt gesloopt, gebouwd, 

herbouwd, kortom activiteiten alom en ook daar gaat de Windlust mee te maken krijgen. De 

molen wordt aangesloten aan sommige nutsvoorzieningen, zoals water en elektra. Wanneer 

precies is nog niet helemaal duidelijk maar waarschijnlijk wel dit jaar. Stroom hebben we toch 

nodig omdat de motor op lucht wordt gestart en daarvoor is een compressor nodig en helaas 

kan dat geen simpel dingetje van de bouwmarkt zijn maar een flinke die op 380 V draait. Een 

eigen aansluiting op de waterleiding is ook wel prettig want sinds ik niet meer in Overschild 

woon hebben we geen beschikking meer over een toilet. Je kunt niet de buren hiermee lastig 

vallen, dat hebben we in het verleden ook nooit gedaan. Jacco, onze jongste molenaar, gaat 

zich hoe langer hoe meer thuis voelen en draait al lekker mee. Over enkele weken hoopt hij 

het examen Moleninstandhouder af te leggen en dan mag hij onder toezicht zelf gaan draaien. 

Dat toezicht kan overigens ook op afstand, bijv. even bellen met de molenaar die kijkt of het 

weer vertrouwd is met niet teveel wind en dan toestemming verleent. Een hele uitdaging want 

ik weet nog heel goed dat ik voor het eerst alleen mocht gaan draaien. Het lijkt sterk op voor 

het eerst in een auto rijden zonder instructeur ernaast. Geknepen billen want toch enigszins 

nerveus bij zo’n eerste keer. Deze keer een wat kortere MAIL om te beginnen en weer te 

wennen. Namens Marius en Jacco TOT MAILS/MEELS Lex. 



 

  

 

 

 

 

 

  

 

BLOEMEN, BOEKETTEN 
    & 

  

PLANTEN ,  BRUIDSWERK 
  

 

Ook voor bezorgen  in de  
  

o mgeving 
  van  Schildwolde 

  

  
  

Bestel   via mail ,  WhatsApp 
  

o f  telefonisch 
    06 42249466 

  

Elk weekend geopend 
  



 

KSW 2022   
  
 

 
 

‘Natuur’ is het thema van kinderspeelweek Overschild 2022!  

Heb jij je nog niet opgegeven? Doe dit dan via onze website www.kswo.nl.  

De KSW begint op 15 augustus (week 33). 

 

 

We hadden al verteld dat er iets leuks op de planning staat voor dit jaar.  

Het duurt niet lang meer … dus houden jullie het Kosterserf in de gaten?  

De kleur is groen…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb je tips/ideeën, laat het ons dan weten via een mailtje naar kswo@live.nl of 

benader een van onze bestuursleden. 

 

Tot dan!  

 

Bestuur Kinderspeelweek Overschild 
Johan, Martijn, Sandra, Mark, Fleur en Marleen 

http://www.kswo.nl/
mailto:kswo@live.nl


  H. Pot  

bouwbedrijf b.v. Woltersum  

Uw partner voor al uw bouwwerkzaamheden  

Aardbevingsschade-herstel en  

Versterken van uw woning  

 (ver)bouwen in overleg!  

Hoofdweg 23 9795 PA Woltersum (050) 3021555  

  
  

  

  

        



Overschild Schoon 

 

Beste dorpsgenoten, 

Net als voorgaande jaren organiseren wij op zaterdag 19 maart aanstaande opnieuw een 

zwerfvuil actie in Overschild. Om 10.00 uur kunnen vrijwilligers zich verzamelen bij de 

Pompel, waarna we in verschillende groepen het zwerfvuil in het dorp gaan opruimen. 

Afhankelijk van de hoeveelheid vrijwilligers zullen we de straten in het dorp opruimen en 

uitweiden naar buiten het dorp en het kanaal of andere plekken waar veel zwerfvuil ligt. 

Om 13:00 uur verzamelen wij ons weer bij de Pompel met het door ons verzamelde afval. 

Afgelopen jaar hebben wij bij deze actie maar liefst 21 vuilniszakken met zwerfafval weten te 

verzamelen, helaas een nieuw record. Door de stormen van de afgelopen tijd is er een goede 

kans dat we dit aantal gaan evenaren.   

Als je graag het zwerfvuil in Overschild wilt opruimen en ons dorp nog mooier wilt maken, 

geef je dan op bij via de website www.overschild.nu of telefoon / whatsapp: 0629524505 

of geef je op via een van de bestuursleden van Dorpsbelangen. Geef bij je aanmelding op 

met hoeveel mensen je komt en of er ook kinderen meedoen. 

Vooraf aanmelden is belangrijk, zodat er voldoende materiaal besteld kan worden. Voor 

iedere deelnemer regelen wij dan handschoenen, een grijper en vuilniszakken. Voor de 

kinderen zijn er ook veiligheidshesjes beschikbaar. 

Voor de volwassenen vragen wij om zelf een veiligheidshesje mee te nemen. 

Hopelijk tot de 19ste, 

Bart Leving 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dag allemaal, 

 

Ineens lijkt het alsof de winter voorbij is en de lente 

aan de voordeur klopt. Niet te vroeg juichen want er 

kan nog best een staartje winter komen maar dit hebben 

we te pakken. Na een stormachtige periode nu genieten 

van een voorzichtig voorjaarszonnetje, heerlijk! 

 

De Schildgroep is enthousiast begonnen met de nieuwe repetitieronde. 

De titel voor de nieuwe voorstelling is:  

 

OVERSCHILD TWEE PUNT NUL (OVERSCHILD 2.0)  
 

In het nieuwe seizoen hebben zich een aantal nieuwe spelers aangemeld en niet alleen uit 

Overschild! Steeds meer mensen weten De Schildgroep te vinden. Zo komen er spelers uit 

Hellum, uit Stedum, uit Delfzijl maar gelukkig ook nog steeds nieuwe spelers uit Overschild. 

We hebben een spelersgroep van maar liefst 16 mensen en daarbij kan gemeld worden dat er 

spelers zijn die een dubbelrol hebben. Dat betekent dat er heel veel personages zijn in dit 

spektakel, want dat gaat het zeker worden.  

 

De voorstelling gaat nadrukkelijk over de aardbevingsproblematiek en over de bizarre 

toestand waar we met elkaar ongewild in terecht zijn gekomen.  

We merken tijdens de repetities dat het best moeilijk is/ kan zijn om bepaalde rollen te spelen. 

Daarin heeft onze regisseur Marion Faber een hele cruciale rol. Zij is degene die ervoor zorgt 

dat het luchtig blijft maar toch diepgang houdt. Ze heeft de zwaarste taak van ons allemaal.  

Over de inhoud kan ik vertellen dat alle instanties en procedures zo ongeveer de revue zullen 

passeren en dat je van al die gekkigheid niet zult weten wat je allemaal overkomt met 

natuurlijk een onverwacht plot.  

 

We willen laten zien dat we boos worden, verdrietig worden, we gaan in de aanval, we zijn 

gelaten maar we gaan vooral ons verbazen, we gaan lachen en ons niet gek laten maken door 

deze gekkigheid, we willen laten zien dat Schildjers sterk zijn en dat we deze ellende met 

elkaar kunnen dragen ondanks alle verschillen die er gecreëerd zijn. Het is een voorstelling 

voor iedere Schildjer en alle mensen die zich daarbij betrokken voelen, al dan niet met de 

vuist in de lucht want we geven niet op! 

 

We hopen dat deze voorstelling het effect van een soort van therapie, een balsem, zal zijn 

voor al die mensen die dat zo nodig zijn.  

We zijn geen professionals maar tegen wil en dank ervaringsdeskundig geworden.  

 

De kaartverkoop is inmiddels gestart en je kunt al reserveren via onze vernieuwde website 

www.deschildgroep.nl en we zijn heel goed te volgen via facebook, wordt vrienden van De 

Schildgroep Overschild dan heb je alle informatie telkens als eerste.  

 

Per voorstelling kunnen we niet meer dan 45 mensen meenemen dus reserveer tijdig want 

VOL = VOL.  

We hebben in deze reeks ook weer middagvoorstellingen. Zo spelen we op Koningsdag 2 

voorstellingen! De voorstelling wordt gespeeld in en om De Pompel en zoals u van ons 

gewend bent gaan we deze keer maar een klein stukje aan de wandel.  

 

http://www.deschildgroep.nl/


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

OVERSCHILD 2.0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat wat eens was zal nooit meer zijn 

 

 



 

Data van de voorstellingen:  
 

PREMIERE vrijdag  22 april 20.00 

Zondag     24 april 14.30  

     24 april 20.00 

Koningsdag woensdag  27 april 14.30  

    27 april 20.00 

Vrijdag     29 april 20.00 

Vrijdag    27 mei 20.00 

Zondag     29 mei 14.30  

 

U kunt reserveren via www.deschildgroep.nl  

 

Bent u niet zo digitaal? Dan kunt u bellen met de helpdesk 06 30069011.  

 

We zien u graag.  

 

En bedenk altijd: het is allemaal theater….maar als mensen zeggen dat het alleen maar een 

spel is dan snappen ze het toch niet helemaal.  

 

Met een theatrale groet, 

Klaasje Pen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKKEL VOOR OVERSCHILD 

http://www.deschildgroep.nl/


  



 

 

Mentaal en fysiek in beweging met Topvitae in Overschild 

Topvitae komt met de MobeGym (een mobiele fitnesskar) op 

elke gewenste locatie. Door contact met opbouwwerker 

Henriette Verhoeff zijn er eind vorig jaar bij de Pompel twee 

keer een presentatie en beweegclinic gehouden. Doordat dit 

enthousiast is ontvangen willen we inwoners van Overschild 

mentaal en fysiek in beweging brengen. De nadruk ligt niet op 

presteren, maar juist op het sociale vlak. Samen in beweging 

komen en daarbij individuele ontwikkeling. 

Waar loop jij tegenaan? 

In je privé- en professionele leven lijkt de lat steeds hoger te liggen. Je hebt moeite om alle ballen in de 

lucht te houden. Je hebt weinig energie, bent prikkelbaar en ervaart veel (negatieve) stress. Alsof je meer 

aan het overleven dan lekker aan het leven bent. Er moet iets veranderen. Maar hoe? Hoe krijg je de regie 

over je eigen leven terug? Hoe hervind je je energie, motivatie en veerkracht?  

Wat doet Topvitae? 

Met een aanpak gericht op je fysieke en mentale gezondheid ga je met gerichte opdrachten aan het werk 

en krijg je handvatten om die negatieve spiraal te doorbreken. Door in beweging en in gesprek te gaan 

komt jouw proces op gang.  Omdat er veel mensen zijn die ‘iets’ willen veranderen in hun leven heeft 

Topvitae een groepsprogramma ontwikkeld waarin plaats is voor het individuele proces.  

LEEF! Programma 

Het LEEF! Programma is een 26 weken durend programma gericht op het bereiken van meer kwaliteit 

van leven. Het programma bestaat uit 6 maandfasen waarin elke maand start met een kick-off. Dan zijn 

we als groep samen en word er aan de hand van een presentatie een bepaald thema behandeld. Aan het 

thema zijn week opdrachten verbonden en er is een maandelijkse groepsuitdaging. Daarnaast is er 

wekelijkse een beweegsessie als groep en gaan we buddy trainingen integreren. De kernwaarden van het 

programma zijn: 

 Veiligheid 

 Groepsgevoel 

 Gezelligheid 

 Mentaal in beweging door duurzame interventies op leefstijl en 

vitaliteit 

 Fysiek in beweging in de buitenlucht 

Spreekt dit concept je aan dan wil Topvitae het LEEF! Programma 

starten bij voldoende interesse. Er zullen nog enkele clinics aangeboden 

worden zodat je kunt kennismaken met Topvitae. 

Wil je eens kijken wat Topvitae nog meer voor je kan betekenen? Kijk 

dan op www.topvitae.nl 

 

http://www.topvitae.nl/


  



Hoog Hammen Nieuwsbrief 1 
 
Overschild, 18 februari 2022 

 

 

 

Beste Vrienden van Hoog Hammen, 

 

Hierbij onze eerste nieuwsbrief met de laatste stand van zaken omtrent de kerstactie, de aanschaf van de 

boerderij en het geschikt maken daarvan voor onze evenementen en de plannen daaromtrent. 

 

Kerstactie en andere donateursaangelegenheden  

De totale opbrengst van onze kerstactie bedraagt tot op heden het verrassend hoge bedrag van 4445 euro. Daar 

komt nog een bijdrage van 750 euro bij van Local Groningen, die dat geld heeft ingezameld middels de door 

hen aangeboden puzzelroute Midden-Groningen, waar Hoog Hammen onderdeel van is.  

Het ingezamelde geld is bestemd voor het geschikt maken van Hoog Hammen, en in eerste instantie in het 

bijzonder de voorkamer / gelagkamer, voor ontvangsten en bijeenkomsten. We hebben nu 275 euro 

uitgegeven aan de bedstee in de betreffende kamer, zodat er binnenkort alvast één gast kan komen logeren, en 

als hij/zij een beetje wil inschikken ook wel twee gasten.  

We hebben ook 1500 euro betaald voor de bouw van een nieuwe website (www.hoopvoorhooghammen.nl), 

omdat we zulke prachtige foto’s hebben van Hoog Hammen dat we die graag met de wereld willen delen. Nog 

even geduld en dan komt hij online, heel waarschijnlijk vandaag, vrijdag 18 februari al. 

Het resterende bedrag zal bijvoorbeeld worden besteed aan het toilet, het begaanbaar maken van het pad naar 

de boerderij en een kleine vergoeding voor huisfotograaf Wilco van der Laan, die ook de inlijsting van foto’s 

voor in de gelagkamer zal verzorgen. We houden jullie van onze investeringen op de hoogte. 

De negen gevers van het royale bedrag van 250 euro of meer, in ruil voor een fotosessie in onze pronkkamer, 

krijgen daartoe zeer binnenkort een datumvoorstel van ons. Met de nog royalere aanvragers van het 

huiskamerconcert zijn we in overleg over een alternatieve datum. 

Het paasontbijt, waar de gulle donateurs vanaf 100 euro eindelijk hun Hoog Hammen-eierdopje in gebruik 

kunnen nemen, houden we een weekje voor Pasen, op zaterdag 2 en zondag 3 april. Wie het aangaat is 

welkom op een van beide dagen vanaf 9 uur ’s ochtends. Laten jullie even weten wanneer jullie komen? 

 

Aanschaf/Financiering 

De aanschaf van de boerderij door onze stichting had iets meer voeten in de aarde dan verwacht, maar zit wel 

degelijk in de spreekwoordelijke pijplijn. De provincie Groningen wil dat pas fiatteren na de formele 

oprichting, in april, van de stichting ‘Roemte’, als een van de uitvoerders van het Nationaal Programma 

Groningen.  Daarna kunnen wij eindelijk naar de notaris voor het passeren van de koopakte. 

 

Versterking 

Ook de noodzakelijke versterking van Hoog Hammen, en de daarmee samenhangende restauratie, heeft de 

wind in de zeilen, want de gemeente Midden-Groningen staat achter de status van gemeentelijk monument. 

Dat houdt in dat de versterking ‘erfgoedgedragen’ moet worden uitgevoerd. De meerkosten worden door 

andere partijen dan ons gedragen. 

We weten inmiddels dat die versterking wordt uitgevoerd door Bouwgroep 

Dijkstra Draisma uit Dokkum, die heel enthousiast is over dit project en inmiddels – no cure no pay - 

begonnen is met de technische berekeningen van de te nemen maatregelen. Wanneer er daadwerkelijk 

versterkt gaat worden, is nog niet precies bekend. 

 

Waterleiding 

Minder leuk is dat we nog wachten op stromend water. Het Waterbedrijf heeft, denkend dat Hoog Hammen 

gesloopt zou worden, afgelopen voorjaar de aansluiting losgekoppeld van de hoofdleiding en maakt nog geen 

aanstalten die fout goed te maken. Wel is intussen een watermeter aangebracht en hoeft er verder dus alleen 

maar een verbinding met de bestaande pvc-buis te worden gerealiseerd en een ‘dienstkraan’ te worden 

opengedraaid. Laten we hopen dat dit snel geregeld is. 

 

Bodemonderzoek 

Huidig eigenaar Jan Offenberg heeft voor ons ook de bodem rond Hoog Hammen laten onderzoeken op 

eventuele vervuiling. De uitkomst daarvan is vooralsnog gunstig. Naar het zich laat aanzien is er van 

noemenswaardige vervuiling geen sprake. 



 



Zummerbühne 

Dat laatste is alleen al van belang in verband met het locatietheater Zummerbühne, dat zich deze zomer onder 

regie van Dana Nechushtan en artistieke leiding van Reinout Douma op het erf gaat afspelen. Het is een 

muziektheatervoorstelling die voortborduurt op de televisieserie Hollands Hoop, die immers grotendeels in en 

om Hoog Hammen is opgenomen! Er worden tussen 17 augustus en 11 september in totaal twintig 

voorstellingen gegeven. Er zijn ruim duizend bezoekers per keer welkom. Wie nog geen kaarten heeft: snel 

bestellen want er zijn in een week tijd al tweeduizend kaarten verkocht. Kijk maar op www.zummerbuhne.nl  

Tijdens de speeldagen van Hollands Hoop, het toneel,  organiseren wij in de pronkkamer ook een cultuurdebat 

onder leiding van Willem van Reijendam, dat we als podcast willen uitzenden. 

 

Hollands Hoop bier 

Naar aanleiding van het nieuws van het aanstaande toneel, is door de Groningse brouwerij Martinus in 

samenwerking met Stichting Hoop voor Hoog Hammen in augustus 2021 begonnen met het ontwikkelen van 

een Hollands Hoop biertje. Alleen voor het etiket is de aanschaf al de moeite waard, maar we kunnen jullie 

verklappen dat het ook nog eens heerlijk smaakt. Moutig, met een vleugje caramel. Neem voor informatie 

over prijzen en verkrijgbaarheid contact met ons op. 

 

 
Roeg Klassiek 
Op de laatste dag van Zummerbühne, op 11 september, vindt net als vorig jaar Roeg Klassiek plaats. Een 

muziekfestival op vier locaties in en om ’t Roegwold, waar we met zijn allen langs kunnen fietsen. Op het 

programma onder meer een in opdracht van Stichting Hoop voor Hoog Hammen ontwikkelde voorstelling 

over ’t Roegwold met foto’s en verhalen van Wilco van der Laan en muziek van het trio van meesterviolist 

Sergei Bolotny.  Houd de informatie in de gaten op www.roegklassiek.nl. Ook hier geldt: wees er snel bij, 

want de ervaring van de eerste editie leert dat het snel is uitverkocht. 

 

Raad van advies 

Zoals het een Stichting betaamt heeft ook de Stichting Vrienden van Hoog Hammen een Raad van Advies. 

Die bestaat uit: 

 

Julia Finkielsztajn, vastgoedmanager bij woningcorporatie Marenland 

Stieneke van der Wal, zelfstandig groenontwerper en tuinadviseur (Het NoorderErf) 

Wilco van der Laan, fotograaf 

Marleen Godlieb, directeur Marketing Midden-Groningen, film- en documentairemaker  

Jan Giezen, architect 

Marcel Hensema, acteur 

Willem van Reijendam, schrijver, journalist en uitvaartbegeleider 

 

NL Doet 

Vlak voor het ter perse gaan van de nieuwsbrief ontdekten we dat het alweer bijna tijd is voor NL Doet, 

namelijk komende 11 en 12 maart. Wij doen natuurlijk ook mee want er valt meer dan genoeg te doen op het 

erf van Hoog Hammen. Wie zin heeft om mee te doen is dat weekend heel erg welkom. Wij zorgen voor 

lekkers en natuurlijk een Hollands Hoop-biertje. Tot dan! 

 

Boerderij Hoog Hammen 

Graauwedijk 1 

9625 PA Overschild 

Www.hoopvoorhooghammen.nl  

hoopvoorhooghammen@gmail.com 
 

http://www.zummerbuhne.nl/
http://www.roegklassiek.nl/
http://www.hoopvoorhooghammen.nl/


 
 
 

 

Zummerbühne presenteert eerste 

muziektheatervoorstelling 

Hollands Hoop 
 

De voorstelling speelt in de zomer van 2022 in en rondom de boerderij Hoog Hammen 

in Overschild 

 

Op de boerderij Hoog Hammen in Overschild kondigde Zummerbühne 9 februari haar 

eerste muziektheatervoorstelling Hollands Hoop aan. De voorstelling speelt van 17 

augustus tot en met 11 september en is een spin-off van de gelijknamige tv-serie die 

op deze locatie opgenomen is. De muziektheatervoorstelling wordt gespeeld door een 

sterrencast en een 27-koppig orkest op én met het Groninger platteland. De 

kaartverkoop start 10 februari om 12.00 uur. 

 

De muziektheatervoorstelling speelt zich af tegen het 

decor van de boerderij uit de 

gelijknamige televisieserie Hollands Hoop. Het 

verhaal van de voorstelling zal een spin-off 

van de serie zijn, die ook voor publiek dat de serie niet 

kent een aantrekkelijk schouwspel 

vormt. Met herkenbare thema’s als familierelaties, 

bedreigingen voor het Groninger 

platteland en natuurlijk de uit de serie bekende 

drugscriminaliteit. 

 

Artistiek leider Reinout Douma: “We willen muziektheatervoorstellingen maken die midden in 

het Groninger land staan, waarin mensen zich kunnen herkennen en waarmee ze zich 

verbonden voelen. Zo spelen in Hollands Hoop ook de huidige bedreigingen van het 

Groninger platteland een rol.” Douma vervolgt: “En dat doen we met groots muziektheater, 

waarin muziek een belangrijke en intense rol speelt, live gespeeld door een orkest van 27 

musici. Daarnaast vormen we ook de Hollands Hoop Harmonie, een amateurorkest met 

muzikanten uit de regio, waar amateurmusici zich voor op kunnen geven.” 

 

Bekende namen 
Een deel van de cast en de makers van de serie werken mee aan de 

muziektheatervoorstelling, zoals hoofdrolspelers Marcel Hensema en Megan de Kruijf, 

tekstschrijver Franky Ribbens en regisseur Dana Nechushtan. De voorstelling speelt 20 keer 

en per avond is er plaats voor 1000 bezoekers. 

 

Kaartverkoop start op donderdag 10 februari 2022 
De muziektheatervoorstelling speelt van 17 augustus tot en met 11 september 2022. 

Kaarten zijn vanaf donderdag 10 februari 2022 12.00 uur verkrijgbaar via 

www.zummerbuhne.nl. Prijzen: € 30 voor volwassenen, € 22 voor jongeren (12-25 jaar) 

 

De kaartverkoop start met een voorverkoop met vroegevogelkorting, verkrijgbaar tot 1 april 

of zolang de voorraad strekt. De vroegevogelkaarten kosten € 25 voor volwassen en voor 

jongeren € 17. 



 

Over Zummerbühne 
Zummerbühne produceert de komende vijf jaar grootschalig, herkenbaar openlucht 

muziektheater met een sterke verbinding met Groningen. 

Ieder jaar op een andere plek in de provincie, ieder jaar met een ander thema, maar wel 

altijd dóór, vóór, óver en mét onze mensen, waarbij een hoofdrol is weggelegd voor de 

rijkdom van het Groninger landschap en haar inwoners. Uitgevoerd door professionele 

acteurs en musici van naam, aangevuld met amateurs uit de regio. 

Zummerbühne is een initiatief van acteur Marcel Hensema en componist Reinout Douma. 

Dankzij het programma Toukomst van Nationaal Programma Groningen kan Zummerbühne 

een vliegende start maken 

 

Makers & spelers 

Tekst: Franky Ribbens en Rik van den Bos 

Componist: Reinout Douma 

Regie: Dana Nechushtan 

Spel: Marcel Hensema, Megan de Kruijf, Joost Spijkers, Albert Secuur, Marieke Klooster en 

vele anderen. 

Muziek: 27-koppig orkest 

Muzikale solisten: trompet: Suzan Veneman | saxofoon, klarinet: tba | viool: Sergei Bolotny 

Decorontwerp: Janco van Barneveld 

Video: Hendrik Walther 

Technische productie: Tybert Jan Maters 

 

Artistieke leiding: Reinout Douma 

Zakelijke leiding: Emil Klok 

*foto’s: Nienke Maat 



  

Goed zorgen voor je voeten is zo belangrijk. Je voeten nemen je overal mee naartoe. En 

hoe vervelend is het als je last van je voeten hebt?  

Ik zorg er graag voor dat je voeten alle aandacht en verzorging krijgen die ze nodig hebben.  

Gun je voeten daarom regelmatig een bezoek aan de pedicure.  

Bel voor het maken van een afspraak of voor meer informatie.  

  

                                    

  

  



Weeroverzicht 2021 

 
Het jaar 2021 gaat voor Nederland de boeken in als een bijna gemiddeld jaar wat de temperatuur 

betreft, maar met een record aantal codes oranje en rood, totaal 12 keer! 

De gemiddelde temperatuur bedroeg 10,4º C, het langjarig gemiddelde is 10,5ºC. het vorig jaar was 

dit 11,7ºC. De laagste temperatuur van dit jaar was min16,2 graden op 9 februari, de hoogste op 17 

juni met plus 34 graden, beide in de provincie Brabant. 

Gemiddeld viel er landelijk 798 mm neerslag, het langjarig gem. is 795 mm. het verschil over ons 

kleine land is enorm, van 688–958 mm. 

In Overschild viel 923 mm. vooral de maanden mei, juli en augustus waren hier heel nat. 

Met landelijk 1800 uur zonneschijn was 2021 iets zonniger dan normaal, het noorden kwam er iets 

bekaaider af, wij hadden de meeste zonloze dagen van het land! 

Het was een jaar met een aantal extremen, ijzel en sneeuwjacht in februari, heel veel neerslag in juli, 

langs de Maas viel plaatselijk wel 200 mm neerslag. Het gevolg was enorme wateroverlast in 

Limburg en Brabant, met een schade van 1,5 miljard euro! In het westen van Duitsland en in België 

kwamen hierdoor 236 mensen om het leven! 

Ook waren er veel stormen, met in juni een z.g. ‘valwind’ in Leersum die veel schade veroorzaakte 

aan huizen en bomen. Als de zware buien aankwamen in het noorden van het land waren ze 

gelukkig meestal al bijna uitgewoed. 

De wintermaanden waren vrij zacht en vooral in het 

zuiden ook nat. regelmatig lag er een laagje sneeuw, begin 

februari zelfs 20 cm in het zuiden en oosten. Het was voor 

het eerst sinds 2013 dat er gedurende een langere periode in 

heel Nederland sneeuw lag. Ook vroor het een aantal dagen 

en nachten matig tot streng in februari en kon er bijna overal 

geschaatst worden. 

De laatste week van februari was het opeens heel 

lenteachtig, nog nooit zo vroeg in het jaar kwam de 

temperatuur zo vaak boven de 15 á 20ºC 

De lentemaanden (maart, april en mei) waren koud, nat en een normaal aantal zonuren. 

De start van maart was goed, maar na een paar dagen werd het koud en guur met vorst in de nacht. 

Op 10 en 11 maart trok er een zware storm over het westen van het land. De laatste week van maart 

werd het warmer met op 31ste maart zelfs 24ºC, de op één na hoogste temperatuur ooit op die dag! 

Het warme weer aan het einde van maart kreeg helaas geen voortzetting in april, een noordelijke 

stroming zorgde voor zeer koude lucht uit de poolstreken met veel sneeuw en hagelbuien. 

Het was geen groeizaam weer, het bleef koud met geen enkele dag boven 20ºC. Wel was het een 

vrij droge maand, er viel gemiddeld 41mm neerslag, in Overschild 54mm. 

De meimaand was koud, heel nat en vrij somber, de 3de te koude maand op rij!  

In Overschild viel 134mm neerslag tegen 55 normaal. Er was veel wisseling van temperatuur 

over de maand, soms met stevige nachtvorst en sneeuwbuien, er waren 4 warme dagen in mei boven 

de 20ºC. Het inkuilen van het gras ging met horten en stoten, rond de 10de, de 20ste en het einde 

van mei, er werd veel en lang gras ingekuild van een soms zeer matige kwaliteit! 

De zomermaanden(juni, juli en augustus) gaven normale temperaturen en uren zon, maar 

waren wel nat, alle maanden viel er meer neerslag dan het langjarig gemiddelde bij ons. Juni 

was de warmste junimaand sinds 1901 met gem. 18ºC, normaal is dat 16ºC. De temperatuur 

schommelde enorm deze maand, van 4,8 tot 34 graden, het was heel groeizaam weer. 



  

  
  
  
  
  
  

  

Menko Hammenga 
  

  
  



Op 18 en 19 juni werd code oranje afgegeven voor zware onweersbuien, op sommige plaatsen viel 

100mm op één dag. 

Juli was aan de koele kant, somber en natter dan normaal, het was een maand met vaak zware 

buien en de grote overstromingen in het zuiden. De 2de snede gras kwam begin juli onder het 

plastic. De oogstmaand augustus was wisselvallig en vrij koel met te weinig zonuren, in 

Overschild viel 121mm neerslag en normaal is dat 83mm. Er viel op 16 dagen van de maand 

wel neerslag, de graanoogst ging niet voorspoedig, het was echt “vangen” 

Op 22 augustus viel in Friesland plaatselijk bijna 100mm regen, de verschillen waren groot want in 

het zuiden van het land was augustus aan de droge kant! 

De herfstmaanden (september, oktober en november) waren gemiddeld zacht, vrij droog en 

zonnig. In Overschild viel in die maanden samen 195mm regen wat ruim 50mm lager is dan het 

langjarig gemiddelde in de 3 herfstmaanden. Alleen oktober was aan de natte kant, dit gaf hier 

en daar wel problemen met de maisoogst. 

Door het groeizame herfstweer groeide er nog veel gras, er werd nog veel gekuild en op uitgebreide 

schaal werd stalvoederring met vers gras toegepast. 

September telde nog 22 warme dagen, dus boven de 20ºC, daarna kwamen geen warme dagen meer 

voor in 2021. Op 2 dagen in november kwam op uitgebreide schaal nachtvorst voor en op 27 

november viel de eerste sneeuw van het seizoen in het oosten van het land. 

December was zacht, droog en somber, vooral in het noorden waren heel veel zonloze dagen. 

Rond de Kerst waren er drie ijsdagen met soms een ijskoude oostenwind, de eerste schaatsmarathon 

van dit seizoen op natuurijs kon worden gereden in Noordlaren. 

Maanden 2021 Gem.mm 

2021 

Langjarig 

mm. 

Overschild 

mm.2021 

Temp. 

gem. 

Langj.gem 

gem.temp 

Zonuur 

2021 

Langj. 

zonuren 

januari 84 68 80 3,4 3,6 58 68 

februari 44 58 32 4,3 3,9 125 92 

maart 44 53 61 6,4 6,5 158 146 

april 41 40 54 6,7 9,8 221 196 

mei 90 55 134 11,2 13,4 200 225 

juni 94 66 86 18,2 16,2 247 214 

juli 80 78 93 18 18,3 196 222 

augustus 71 83 121 16,9 17,9 170 205 

september 29 73 44 15,9 14,7 178 158 

oktober 120 75 99 11,6 10,9 124 120 

november 59 76 53 7,4 7 68 70 

december 58 78 66 5,1 4,2 50 58 

Totaal 2021 798 795 923 10,4 10,5 1795 1774 

Totaal 2020 792 847 852 11,7 10,1 2028 1640 



brillen - sieraden - horloges - hoortoestellen 

 

 

 

brillen - sieraden - horloges - hoortoestellen 



Het langjarig gemiddelde in deze tabel betekend: het gemiddelde van de laatste 3 tientallen van 

jaren, dus het vorig jaar nog van 1981tot 2010. Dit is op 1 januari 2021 veranderd van 1991-2020, 

dus nu soms heel andere cijfers in deze tabel van het langjarig gemiddelde dan in 2020! 

Wat heeft 2022 voor ons in petto wat het weer betreft? Op dit moment is dit nog een 

verrassing, ook weerkundigen spreken hun verwachtingen wat het weer betreft bijna altijd uit 

voor de korte termijn! Voor de maand januari zijn de vorstkansen in elk geval klein.  

Over de impact van de klimaatverandering lopen de meningen uiteen, deze eeuw wordt een 

zeespiegelstijging verwacht van 60-150 cm. Het gemiddelde jaar 2021 past niet zo in de trend van 

een opwarmend klimaat, toch was het een jaar van extremen, zowel voor Nederland als wereldwijd.  

De voorzitter van de  Unie van Waterschappen zegt hier het volgende over: Nederland heeft nu al in 

toenemende mate te maken met extreem weer. De enorme hoosbuien van de laatste jaren, de 

wateroverlast in Limburg, Noord Holland en Friesland van de afgelopen zomer laten zien dat het 

extreme weer vandaag al voor grote problemen zorgt.  

Dit betekend zegt hij, meer werk voor de waterschappen, maar ook voor het rijk, de provincies en 

gemeenten. Iedereen moet vol aan de bak, zodat we ons versneld kunnen aanpassen aan deze 

klimaatverandering. 

Ook dit jaar kwamen ze weer veel voor, hoosbuien, vooral 

in de hondsdagen.  

Wat hebben hondsdagen, onweer en hoosbuien met elkaar 

te maken?  

De hondsdagen vallen tussen 20 juli en 20 augustus en 

zijn vaak warme en broeierige dagen, maar ook dagen met 

vaak flinke plens- en onweersbuien, soms met hagel.  

De dagen hebben niets met honden te maken maar met het 

sterrenbeeld de Grote Hond, de ster Sirius van dit 

sterrenbeeld komt in de hondsdagen gelijk op met de zon 

en is dus niet te zien! 

Het kan dus “hondenweer” zijn tijdens deze dagen al 

hebben ze niets met honden te maken. Sirius is in de Griekse mythologie de hond van Orion, en 

toen Orion stierf kreeg hij samen met zijn trouwe viervoeter Sirius een plek aan de hemel, in de 

naam van een sterrenbeeld! 

De hondsdagen zijn vooral berucht om de vaak zware hoosbuien rond één augustus, midden in de 

zomermaanden. 

Daarnaast zijn het de dagen waarin het voedsel snel bederft door het broeierige weer. 

In de eeuwen dat er nog geen koelkasten en diepvriezers waren was het in de “hondsdagen” dus een 

drukke tijd om alles te roken, te wecken of op een andere manier te conserveren! 

Tot slot een paar weerspreuken die ons oude waarheden voorhouden. 

 

In januari veel verdronken land, goed voor ganzen maar slecht voor de boerenstand. 

Er is geen maart zo goed, of het sneeuwt wel op de boer zijn hoed. 

Maart niet te droog en niet te nat, dat vult de boer zijn kist en vat. 

Als de haan niet kraait voor het avondrood, dan gaat het regenen of de haan is dood! 

Bronnen: gegevens KNMI en eigen waarnemingen.  

Overschild, januari 2022  

Henk Kruizenga.  



Verkoopplannen? 

Bel ons voor een GRATIS 

waardebepaling van uw woning! 

Of kom langs! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.reilink-vastgoed.nl  Hoofdweg 148 Siddeburen   Tel.: 0598 - 43 29 20  info@reilink-vastgoed.nl 



Leestip uit de Boekenkast. 

 

Na onze oproep van december 2021 j.l. hebben we weer een groot aantal boeken ontvangen. De 

dorpsbibloitheek is daardoor weer mooi aangevuld met nieuwe titels. Omdat we de inhoud van de 

boekenkasten graag blijven vernieuwen, blijft onze oproep gelden; heeft u boeken over, liever niet ouder 

dan 10 jaar. Schenk ze dan aan de dorpsbibliotheek. 

Deze keer is er gekozen voor de titel: DE ROOKSPRINGER geschreven door 

Nicholas Evans. Bekend van De Paardenfluisteraar en De Wolvenlus. 

Connor Ford en Edward Cavendish Tully zijn boezemvrienden, maar zo 

verschillend als dag en nacht. De één is opgegroeid als de zoon van een rancher 

en een gepassioneerde fotograaf. De ander komt uit een rijke familie, is een 

extraverte musicus die probeert met het schrijven van musicals zijn geld te 

verdienen. Toch hebben ze twee dingen gemeen. Ten eerste brengen ze altijd 

hun zomervakantie door in de afgelegen Amerikaanse wildernis waar ze 

bosbranden bestrijden. Ten tweede zijn ze beiden dol op de mooie onderwijzeres 

Julia Bishop. 

 

De rookspringer speelt zich af tegen de uitgestrekte vlaktes van het Amerikaanse 

Westen en de wildernis van Afrika. Het is een fascinerend verhaal over vriendschap, liefde en eer. 

Foktje Faber en Corrie van der Laan 

_____________________________________________________________________________________ 

Aan alle jeugd van 12 tot en met 27 jaar in Overschild 

Hebben jullie zin in een leuke activiteit in jullie dorp? Mijn naam is Sjors en ik ben jongerenwerker in de 

gemeente Midden-Groningen. Ik ben samen met opbouwwerker Henriëtte op zoek naar jongeren die het 

leuk vinden om activiteiten te organiseren in hun eigen dorp. Daarom willen we graag met de jongeren 

van Overschild in contact komen om samen iets leuks te verzinnen. Lijkt het jou, en je vrienden, leuk om 

samen met mij een activiteit op te zetten? Stuur me dan een appje via 06-55110170 of mail me naar 

S.Edens@kwartierzorgenwelzijn.nl. Hopelijk zien we jullie snel! 

_____________________________________________________________________________________ 

Update  films Overschild 

Onlangs hebben we een derde korte film over Overschild afgerond. Deze film is een achtergrondverhaal 

ten tijde van de versterkingen en gaat over Henk Kruizenga.  

Henk is een van de oudere bewoners van het dorp. Hij woont samen met zijn vrouw Joke op een boerderij 

net buiten de kern. Vele functies heeft deze voormalige veehouder bekleed in Overschild. Er is niet voor 

niets een wandelpad naar hem vernoemd. In deze film (15 min.) switchen we van heden naar verleden. De 

versterkingen zijn nooit ver weg, maar de focus ligt voor hem op een andere grote verandering in het 

verleden: het verdwijnen van de middenstand. Met het verdwijnen van winkels verdwijnen ook 

ontmoetingsplekken, de loop en daarmee de levendigheid. Over stenen, bezieling en mensen, maar dan in 

het verleden.  

De volgende, vierde film zal wat langer worden, meer personages bevatten en zal de actualiteit van het 

versterkingsproceslaten zien. Voor juni worden film 2 en 3 getoond in het dorp. (Film 1 is al getoond). De 

lange film wordt verwacht in het najaar tijdens de parlementaire enquête.  

Saskia Jeulink,       Regisseur Kroniek van Overschild 

mailto:S.Edens@kwartierzorgenwelzijn.nl


 

  

 



        Op Vrijdag 8-4-2022 houdt IJsclub Schildmeer en omstreken haar jaarlijkse 

 Ledenvergadering  
 

    Komt allen, gratis koffie/thee. 
 
In dorpshuis De Pompel te Overschild. Inloop 19:30 uur, aanvang 20.00 uur. 
 

Agenda:             

1.  Opening 
2.  Mededelingen en ingekomen stukken. 
3.   Notulen ledenvergadering van 28-12-2019. 
4.   Jaarverslag voorzitter. ( 2019, 2020 en 2021) 
5.   Jaarverslag penningmeester. ( 2019, 2020 en 2021 ) 
6.   Verslag kascommissie. 
7.   Benoeming kascommissie. 
8.   Vaststelling contributie.  
9.   Bestuursverkiezing: 

   Aftredend en herkiesbaar: Bert Schrage. ( 2020 ) 
   Aftredend en herkiesbaar: Dennis van Maar en Mark van Maar. ( 2021 ) 
   Kandidaten kunnen tot 1 uur voor de vergadering worden aangemeld bij het bestuur.  

10. Bespreking winterseizoen. 
11. Rondvraag. 
12. Sluiting. 
 

PAUZE        

       
 
Na de pauze is er als vanouds weer, van een gezellige BINGO- en KAART avond te genieten, 
met o.a. mooie vleesprijzen, paaseitjes, ijstaarten enzovoort. Met één gratis bingo ronde. 

 
 

 
Het Bestuur. 
IJsclub Schildmeer en omstreken 



 

       
  

         

Transportbedrijf Wit v.o.f. 

  

Siddeburen 

  

0598 - 432228 

  

  

info@witsiddeburen.nl 
  

www.witsiddeburen.nl  
  

Facebook.com/witsiddeburen 
  



IJsclub Schildmeer en omstreken 
 

Een lichte regen daalt eind februari neer op Overschild. 

Het voelt alsof de weergoden haar tranen licht laat gaan over ons dorp. De afgelopen winter was 

werkelijk een tranendal, ontroostbare wolken die hun verdriet niet wisten te verwerken bij het 

passeren van ons dorp. Bij de weergoden die ons graag een koude winter hadden gegeven, waren 

de tissues niet aan te slepen. Ze waren deze winter ons ongunstig gezind, in plaats van koude 

records neerslag records. De echte winter is voorlopig nog ver te zoeken en de verwachtingen 

voor de langere termijn geven voor de liefhebbers van winterse ijspret ook weinig hoop. Echter 

reden genoeg voor het ijsclub bestuur positief te blijven en op 1 maart de winter van 2022 uit te 

zwaaien. 

Deze alinea wordt gebruikt voor een nieuwe “winter anekdote”, het feuilleton waarmee wij 

begonnen zijn in het vorige Schildjer Proat en waarop positief is gereageerd….. Tijdens de dag 

op school had ik nauwelijks aandacht voor de lessen, ik zag de sneeuwvlokken een witte deken 

neerleggen over het schoolplein. De korte speeltijd gebruikten we natuurlijk voor een 

sneeuwballengevecht. Ik was binnen een paar minuten verkleumd zowel handen als de voeten. 

Ben toen twee weken achter elkaar lopend en met slee naar school gegaan, iets wat kinderen in 

deze tijd niet meer kennen jammer genoeg. 

De ledenvergadering stond gepland op 15 januari jl. ijs en weder dienende. Corona, de moeder 

van elk excuus was hiervan de reden dat deze geen doorgang heeft weten te vinden. Nu staat de 

ledenvergadering gepland op vrijdagavond 8-4-2022. De ledenvergadering van de IJsclub, 

waarbij vooral veel tijd is ingeruimd voor bingo en klaverjassen. In dit nummer van Schildjer 

Proat vindt u de uitnodiging met agenda van de ledenvergadering. 

Tot slot, wenst het bestuur iedereen een fijn voorjaar en zomer toe. Het bestuur kijkt nu alweer uit 

naar de winter en berichten jullie daarover in het Schildjer Proat van september. 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur IJsclub Schildmeer en omstreken 



 

 

M: INFO@BENBHETTOLHUIS.NL  WWW.BENBHETTOLHUIS.NL 

 

| Overnachten in Groningen | Bed and Breakfast | Genieten van de natuur | ‘t Roegwold | Schildmeer | vakantie | ontdekken | 

| Van der Veen & ten Kate—EuropeCruises | Passagiersschip—Fluvius | Passagiersschip—Princesse Royal | Fiets-vaar vakantie |   

| Moezel | Rijn | Brugge | Amsterdam | Cochem | Metz | Parijs | Antwerpen | Luxe vakantie per fiets en hotelschip | 

| WWW.BOATBIKETOURS.NL |  

 

 

 

| MEENTEWEG 7 | 9625 TD | OVERSCHILD |   

T:  (  +316 ) 183 307  66   



 

 
Beste Schildjers, 

 

Hierbij weer de update van de nieuwste vereniging in het dorp. Het was bij tijden een 

onstuimig  kwartaal, wat voor vlaggenliefhebbers niet persé slecht is. 

 

De dorpsvlag heeft de stormen Dudley, Eunice en Franklin goed doorstaan. Hoewel het advies 

is om bij een windkracht van 6 of hoger de vlaggen te laten zakken waren wij natuurlijk 

nieuwsgierig naar de sterkte van onze vlag. Windkracht tien waaide door het dorp 

vrijdagnacht en dit bleek op een enkel los stiksel geen probleem voor onze vlag. 

 

De verkoop van de dorpsvlaggen loopt gestaag door, we zijn inmiddels aan de laatste batch 

begonnen, indien u er nog geen heeft, wees er dan snel bij. Elke vlag wordt geleverd met een 

uitgebreide omschrijving over het ontstaan van de vlag en de betekenis en symboliek achter 

de vlag. U kunt ze bestellen via onderstaand  

e-mailadres of telefoonnummer. Bij bestelling graag uw naam en adres niet vergeten. 

De vlaggen kunnen voor mensen uit Overschild aangeschaft worden voor € 25,- euro, leden 

van de vereniging krijgen 20% korting en mensen die elders wonen betalen € 30,- voor de 

vlag.  

 

Tot slot hebben een aantal aspirant leden kunnen voorzien van de nodige informatie omtrent 

het lidmaatschap. De reacties waren zeer positief en we verwachten komend kwartaal weer 1 

of 2 leden te kunnen toevoegen. 

 

 

 

Met wapperende groeten, 

Bestuur Wave Your Flag 

 

Contactinformatie: 

VLAGGENMASTVERENIGING WAVE YOUR FLAG 

 

E-MAIL: VMV.WYF@OUTLOOK.COM 

 

WhatsApp: 06-12507814 

KvK: 82328773 

mailto:VMV.WYF@OUTLOOK.COM


 



Stratego. 
 

Nee, het was zeker niet mijn 

bedoeling om de columns die ik 

schrijf voor „Schildjer Proat“ te vullen 

met politieke-virus-oorlogs items. 

Nadat ik ooit een beschouwing schreef 

over een mooie theatervoorstelling 

ben ik gevraagd om 3 maandelijks een 

column te schrijven. Wijlen Martin 

Bril schreef fantastische columns 

vanuit waarnemingen in zijn directe 

omgeving. De term „rokjesdag“ hebben we 

daar aan overgehouden. Zittend op een bankje 

in het voorjaar zag hij, als eerste, een vrouw in 

minirok. Het is lente, het is feest vond Martin. 

Die gave heb ik niet of misschien heb ik het 

geduld er niet voor. Iets kleins heel belangrijk 

maken. 

 

Dicht bij jezelf blijven is ook een mogelijke 

aanpak. Ik denk dan al gauw dat het voor de 

lezer niet echt interessant is wat ik vind van 

bepaalde muziek, of van sport. Kon ik eerder 

nog wel vanuit de kunstenaarsorganisaties „De 

Draad“ en of „Beleveniscollectief“(Bijv. „Art 

Carnivale“) schrijven, nu niet meer daar ik 

formeel gezien niet meer actief ben in die 

hoek. Misschien nog een beetje presenteren, 

maar dat is het dan ook. 

Dat gezegd hebbende wijs ik u erop dat het 

z.g. „Kultureiland“ wordt ontwikkeld rondom 

de zandafgraving links langs de Damsterweg 

tussen Siddeburen en Steendam. Ga eens 

kijken zou ik zeggen. Over een paar jaar is dat 

de plek voor permanente culturele activiteiten 

à la Art Carnivale. 

 

Waar wil ik naar toe? De redactie heeft mij de 

volledige vrijheid gegeven als het gaat om 

onderwerpkeuze voor de columns en over de 

verdere inhoud daarvan. 

Zo schreef ik over de aanslagen in Parijs  

(Charly Hebdoe o.a.), de coronapandemie 

bleef de afgelopen 2 jaar maar terugkomen in 

mijn columns. Mijn motieven bij dat laatste 

waren vooral mijn kijk op de zaken en op de 

reacties. Ik ben absoluut geen ontkenner, laat 

staan een complotdenker, maar ik zie wel dat 

die kant van het belichten van de zaak een 

destructief gevolg heeft. Ik vind het zelfs 

misdadig daar waar het gaat om complotten  

 

 

die de gezondheid zeker zo erg 

bedreigen dan de pandemie. Goed, 

dat is mijn beleving en ik heb de kans 

om dat onder woorden te brengen in 

mijn columns voor „Schildjer Proat“. 

Nee, geen social media en dus een 

veel kleiner publiek. 

En nu (do. 24-februari-2022) is 

Rusland Oekraïne binnengevallen en 

wel in het hele land. Vladimir Poetin is de 

agressor. Het is geen spelletje Stratego. Als 

het dat al wel was, heeft Poetin tot nu  

gewonnen. Behalve de strategopionnen heeft 

hij als troefkaart de macht. Onderhandelaars 

hebben hem eerder boos gemaakt dan bereid 

gevonden om de redelijkheid te blijven inzien. 

Een havik laat zich niet piepelen. Hij lacht om 

de door het westen aangekondigde sancties. 

Hij ziet dat niemand in de hele wereld bereid 

is om terug te vechten samen met de 

Oekraïners. Ik weet niet wat het Russisch 

woord is voor „mietjes“, „Pussys“ misschien?, 

maar ik kan me voorstellen dat Poetin zo denkt 

over zijn „vijanden“ buiten Oekraïne. 

 

De getergde Poetin zit veel te dicht bij de rode 

knop waarmee de Russische kernwapens 

kunnen worden geactiveerd. Dezelfde 

kernwapens, aan beide zijden, die er voor 

hebben gezorgd dat de Koude Oorlog niet 

heeft geleid in een daadwerkelijk oorlog. 

Ofwel 2 onpasseerbare keepers in een 

voetbalelftal. Eindstand 0 - 0. 

Nu is het hek echter van de Europese dam. 

Een idioot als Vladimir Poetin zou je normaal 

gesproken opsluiten in de zwaarst bewaakte 

gevangenis.  

Jan Hesseling 
 

Column 



 



 

Een nadere kennismaking en een kijkje achter de voordeur van dorpsgenoten met hun kind(eren)  

in twintig vragen waar geen foute antwoorden mogelijk  zijn. 

 

 Kind Ouder 

  

1. Hoe heet je? 
 

Alice Sloot  Nicole Sloot 

 2. Waar wonen jullie? 

Nu in de tijdelijke 

woning,straks weer op 

Meerweg 7 

 

 3. Hoe oud ben je? 

 
5 27 

 4. Waar ben je geboren? 

 
In het ziekenhuis  

  

Slochteren 

 5. Wat is er zo leuk aan mama/  

papa? 
Samen knutselen   

 6. Wat is er zo leuk aan “Kind”?  Alice is erg lief en zorgzaam 

 7. Wat doe je in het dagelijks 

leven? 

Knutselen, spelen en naar 

school 

Mama zijn en werken in een 

verpleeghuis  

 8. Wat vind je vervelend om te 

doen? 
Opruimen  Ramen wassen  

 9. Hebben jullie huisdieren? 
Ja, Chef onze hond, een haan 

en kip en een konijn  
 

10. Wat eet je het liefst? Patat  Patat 

11. Doe je aan sport? Welke 

sport? 
Rennen en fietsen  Wandelen 

12. Welke muziek vind je leuk? Kinderliedjes  Van alles 



 

 

Hoofdweg 57 
9627 PB Hellum 
0598-431135 
Info@hwmollema.nl 
www.hwmollema.nl 

Wie zijn wij? 

Een hoveniers- en bestratingbedrijf met ca. 35 verschillende specialisten aan het 

werk. De experts leveren diensten van ontwerp tot nazorg. Vanuit Hellum wordt 

met een team van bekwame hoveniers en stratenmakers, voor particulieren, 

bedrijven, overheid en semioverheid op uiterst professionele wijze plannen 

uitgevoerd.    

Daarnaast zijn wij ook hét adres voor aankoop van: hout, BigBags, beplanting, 

stenen (op onze showborden is een ruim assortiment 

gepresenteerd) en aanverwant.   

Onze visie: 

‘Goud voor groen’ is waar wij voor staan. Wij zoeken 

naar het beste samen met jou! Wij onderscheiden 

ons met ons specialisme en het gebruik van goed 

aangeschreven producten. Ons doel is om kwaliteit te 

leveren, ofwel buitengewoon goede diensten.  

Voorjaar – tijd om: 

 Te genieten van de alles wat groeit en bloeit  
     maar ook de tijd om de lekker in de tuin            
     te werken 

 Afgevallen blad opruimen. 

 Borders opschonen. 

 Diverse planten snoeien en bemesten. 

 Verticuteren en bemesten van het gazon.  

 Bestrating schoonmaken. 

Hulp nodig? Wij zijn u graag van dienst! 

 

Werken bij ons? 

H.W. Mollema Hoveniers- en 

Bestratingbedrijf heeft volop werk 

voor ervaren vakmensen! 

Interesse ? 

Onze vacatures staan op 

www.hwmollema.nl 

mailto:Info@hwmollema.nl
http://www.hwmollema.nl/


13. Wat doen jullie altijd    

samen? 
Spelletjes  Knuffelen ☺ 

14. Waar ga je het liefst heen met  

vakantie? 
Naar zee Zon vakantie 

15. Met wie zou je wel eens een 

dagje willen ruilen? 
Gewoon mezelf  Alice  

16. Wat wil je later worden als je 

groot bent? 
Boerin  Mezelf  

17. Wat vind je het fijnst in 

Overschild? 

Fietsen bij de dijk, lekker 

spelen bij Dianne en in de 

speeltuin 

De vrijheid  

18. Ben je verliefd? Nee Op Gerard  

19. Mogen we een selfie van 

jullie?  
 

20. Wie kiezen jullie voor de 

volgende keer? 
Emilliano en zijn moeder  

 



 



 

Column: Cees Wildervanck 
 

Code Rood en Grutte Pier 

 

Als u dit leest bent u het als 't een beetje wil al weer vergeten maar eind februari hadden we hier een paar 

keer een stevige bries te verduren. Als de fundamenten al niet onder je huis vandaan trillen waait je dak er 

wel af. En zo is d'r ook aaltied wat. 

Maar dat was nog lang niet het ergste. Het ergste was dat wij voor de zoveelste keer weer eens niet erkend 

werden in onze ellende. Vrijwel het hele land kreeg code rood maar wat kreeg Groningen? Oranje 

meneer, meer zat er voor ons niet in. Het was niet eerlijk! Hele discussies. Het KNMI kwam met een vaag 

verhaal over dezelfde windkracht maar verschillende impact op de samenleving. En die impact wordt 

vastgesteld op basis van een analyse waar diverse overheids- en brancheorganisaties bij betrokken zijn. In 

De Bilt zijn ze kennelijk niet erg onder de indruk van onze noordelijke samenleving. En, ja, je wordt 

langzamerhand wat sceptisch en cynisch natuurlijk, maar diverse overheids- en brancheorganisaties die 

gaan analyseren wat jouw probleem is - daar hebben we hier de afgelopen tien jaar toch niet zulke beste 

ervaringen mee. 

Maar je ziet hieruit ook hoe gevoelig we langzamerhand zijn om achtergesteld te worden, even los van of 

dat nou terecht is of niet. De lange rijen die in januari stonden te blauwbekken om aan het eind van de dag 

géén subsidie te krijgen, ja, die waren voor de landelijke media natuurlijk leuk om even te laten zien wat 

voor armoedzaaiers we hier zijn. Want ook voor de NOS geldt natuurlijk dat platvloers entertainment 

voorop staat, en geen mooier vermaak dan leedvermaak. Maar daar bleef het ook bij. Met het centrum 

voor kinderhartchirurgie van het UMCG (met de nadruk op 'G' van 'Groningen') ging het al weinig beter.  

De grootste makke is natuurlijk de aardbevingsellende, qua ernst en omvang vergelijkbaar met de 

toeslagenaffaire, maar veel minder in de landelijke picture staand. Het lastige is dat je tegenwoordig 

behalve een grote bek ook een grote trekker en/of grote vrachtwagen nodig hebt om nog enige indruk te 

maken. En niet alle bewoners van een geheel of gedeeltelijk ingestorte en/of gesloopte woning 

beschikken daarover. 

Het doet me denken aan de tijd, lang geleden, dat ik een dag in de week les gaf aan de HTS in 

Leeuwarden en de jongens en een enkel meisje en ik elkaar goedmoedig plaagden met het chauvinisme 

van de Friezen en de veronderstelde intelligentie (of het gebrek daaraan) van de Groningers. 

Pas een paar jaar later, toen ik mijn vier tropenjaren op een Haags departement sleet, begon ik me tussen 

al die Haagse arrogantie en oppervlakkigheid echt Groninger te voelen. En kreeg ik ook meer begrip en 

respect voor het chauvinisme en de strijdbaarheid van de Friezen. Dat vertelde ik 's avonds op een 

reüniefeest van die HTS, wat ertoe leidde dat er in de loop van de avond regelmatig, steeds iets meer 

aangeschoten, een paar van mijn oud-discipelen naar me toekwamen die vroegen: 'Cees, vertel nog eens 

hoe jij het chauvinisme van de Friezen bent gaan waarderen!' 

35 jaar later vraag ik me af of de Friezen zich in de afgelopen jaren net zo murw hadden laten slaan als de 

Groningers. De gedachten gaan dan ook verlangend uit naar een Groningse Grutte Pier.1 

Cees. 

 

                                                 
1 Grutte Pier (1480 - 1520) was een Friese krijgsheer, vrijheidsstrijder en volksheld. In diverse bronnen worden hem een 

reusachtige gestalte en een bovenmenselijke kracht toegeschreven. Pier en zijn neef Wijerd Jelckama waren de aanvoerders 

van het rebellenleger de Arumer Zwarte Hoop (Gelderse Friezen) bij de Tweede Belegering van Medemblik in 1517. (Wikipedia) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Friesland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Krijgsheer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijheidsstrijder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volksheld
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wijerd_Jelckama
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arumer_Zwarte_Hoop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beleg_van_Medemblik_(1517)


 

KNIP UIT EN PLAK OP DE KOELKASTDEUR OF PRIKBORD 

 
Er zijn 2 AED apparaten 

 Reuzenradbouw Lamberink aan de 

straatzijde, Graauwedijk 4. 

 

 Naast de ingang van de Pompel, 

Meerweg 16. 

 

 

 

Lijst van AED vrijwilligers december 2020: 

 

MEERWEG 

Dianne Blaauw   06 26416683  566339 

 

KANAALWEG  

Irma Voogd     06 27101894  566392 

Henk Nijdam     06 22956439  566392 

Peter Nanninga   06 11754088 

 

GRAAUWEDIJK 

Carel Leemhuis     06 49882276  566378 

Rian Vergeer    06 43154511  566375 

Marie Jose Entjes  06 50863744 

Tessa Noordenbos    06 53744027  566257 

Alina Doornbos   06 10182140  571436 

Carmen Bolder   06 39123606 

 

EEMSKANAAL 

Jolanda Braam   06 14723823 

Ete van der Geest   06 12554050 

Ete van der Laan   06 51122231  050 3021215 

Koen van Rooijen  06-21506363  050 3021990 
 
 



 

EET SMAKELIJK 

Romige pasta met gerookte zalm en doperwten. 

 

 

Een heerlijke, romige pasta met gerookte zalm en doperwten. Snel en makkelijk te maken, dus ideaal voor 

een drukke doordeweekse dag. 

Ingrediënten voor 4 personen 

 400 g pasta 

 40 g roomboter 

 40 g bloem 

 500 ml melk 

 1 sjalotje, gepeld en gesnipperd 

 1 teen knoflook, gepeld en uitgeperst 

 Pakje gerookte zalm 

 200 g diepvriesdoperwten 

 1 citroen, alleen het sap 

 Flinke handvol geraspte kaas 

Bereiding 

Breng een grote pan met licht gezouten water aan de kook voor de pasta. Smelt de boter in een grote 

koekenpan en fruit de ui en knoflook op laag vuur tot ze zacht zijn. Voeg de bloem toe, roer goed door, en 

laat enkele minuten meebakken zodat de bloem gaar kan worden. 

Voeg dan langzaam de melk toe terwijl je goed blijft roeren, eerst een klein scheutje erbij, dan de rest. 

Roer net zolang totdat de klontjes zijn opgelost en je een romige, gladde saus hebt. 

Bij bechamelsaus is het lastig om de exacte hoeveelheden hierbij aan te geven. Belangrijkste is dat je aan 

de ‘roux’ (het boter en bloem mengsel) net zoveel melk toevoegt totdat je een mooie, gladde en romige 

saus hebt. Als je het vuur niet te hoog zet en goed blijft roeren met de garde, dan kan het bijna niet 

mislukken! 

Kook ondertussen de pasta gaar. Voeg de doperwten toe aan de 

saus en laat het geheel op laag vuur zachtjes pruttelen tot de 

erwten beetgaar zijn. Breng goed op smaak met zout en peper. 

Voeg dan de kaas toe en roer door tot deze is opgelost. 

Voeg de pasta na het afgieten toe aan de saus, samen met de 

gerookte zalm. 

Voeg eventueel nog een scheutje van het kookvocht toe aan de saus als deze te dik is. Knijp naar smaak 

het sap van een citroen over de pasta om het geheel wat frisser te maken. 

Serveer direct.  Eet smakelijk! 

https://www.keukenliefde.nl/wp-content/uploads/2013/10/DSC_5571_753x600.jpg
https://www.keukenliefde.nl/wp-content/uploads/2013/10/DSC_5571_753x600.jpg


 



!VOOR IN DE AGENDA! 

  

  Maart  April Mei Juni 

sluitingsdatum kopij    3 

Oud papier   26  7 18 

Gemeenteraadsverkiezingen 16    

Overschild schoon 19    

Ledenvergadering IJsclub  8   

Schildgroep  Overschild 2.0   22, 24, 27, 29 27, 29 

 

 

ALV dorpsbelangen   17  

Schuurconcert Hoog 

Hammen 

 24   

     

  

 

 

 

 

Beste Vrienden van Hoog Hammen, 

Op 24 april komt Jan Henk de Groot een schuurconcert geven op Hoog Hammen. 

Aanvang: 15 uur. Entree: 20 euro. 

Midden jaren 80 luisterde Jan Henk de Groot bij zijn opa en oma aandachtig naar Ede 

Staal en de Stamtoavel van Radio Noord. Nu ruim 30 jaar later hoort Jan Henk zelf bij de 

top van de Grunneger muziek en stond hij met zo'n 25 liedjes in de Grunneger 1000 van 

RTV Noord. 

De Groot heeft de gave om kleine en grote dingen in het leven in een liedje te verpakken. 

Authentiek en herkenbaar voor de luisteraar. Hij is een geboren liedjesschrijver die zijn 

liedjes met verve uitvoert, baldadig, grappig en ontroerend. 

Jan Henks Groningstalige albums ‘Weerom’ en 'De wolf is trug' werden bekroond met 

de Streektaalprijs van het Dagblad van het Noorden. Hij zingt over herkenbare dingen 

zoals het eeuwige gepiel met cassettebandjes in ‘Dubbelcassette-deck’ en de eerste 

erotische ervaring van een kleine jongen in ‘Mamme van Michel’. Het beklemmende 

‘Kielsterachterweg’ spookt na beluistering nog dagen door je hoofd.  

In Hoog Hammen zal Jan Henk zijn mooiste liedjes spelen afgewisseld ‘mit staarke 

verhoalen’! 

 



             
 

 

 Enorm assortiment tuinplanten 

 Bijna alles op voorraad 
 10.000 bomen in pot van eigen kwekerij 
 Groenteplanten en groentezaden 

 1000 soorten vaste planten op voorraad 
 Heel veel fruitbomen en fruitstruiken 
 300 soorten rozen in pot 

 

  Het grootste tuinplantencentrum 
  van Noord-Nederland is in Siddeburen! 
 

 Grote keuze in kamerplanten 

 Grote keuze in sierpotten 

 Grote parkeerplaats  

 Gratis koffie en thee 

 Ook heel veel tuingereedschap 

 Wist je dat wij ons hebben gespecialiseerd 

in robotmaaiers van Gardena? 
 

Laat u voorlichten door de adviseurs van 

Groencentrum Freek van der Wal! 
 

Houdt ons in de gaten via de krant en facebook 
en mis niks van onze acties en aanbiedingen! 

 

G R O E N   M O E T   H E T   D O E N ! 
 

 * Kwekerij   * Eigen hoveniers 
 * Tuincentrum  * Groothandel 
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Openingstijden: ma.- do. 08:00 - 18:00, vrijdag 08:00 – 21:00, zaterdag 08:00 - 17:00 
Damsterweg 22a, 9628 BT Siddeburen, 06-13135891, www.freekvanderwal.nl 


